
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
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باشد،  %20استفاده کنیم. اگر شیب بام خواهیم از آبگرمکن خورشیدي روي بام براي یک ویالي مسکونی می -1
 کدام گزینه صحیح است؟

 50بینی شود. اندازه این سکو از همه طرف نباید کمتر از ) براي دسترسی به دستگاه باید در اطراف آن سکویی افقی پیش1
 متر باشد. اطراف سکو باید نرده محافظ نصب شود.سانتی

 سکو براي دسترسی به دستگاه نیست.) به دلیل کم بودن شیب بام، نیازي به 2
 75بینی شود. اندازه این سکو از همه طرف نباید کمتر از ) براي دسترسی به دستگاه باید در اطراف آن سکویی افقی پیش3

 متر باشد. اطراف سکو باید نرده محافظ نصب شود.سانتی
 75ود. اندازه این سکو از همه طرف نباید کمتر از بینی ش) براي دسترسی به دستگاه باید در اطراف آن سکویی افقی پیش4

 متر باشد. نیازي به نصب نرده محافظ اطراف سکو نیست.سانتی
 

 صحیح است. 2، گزینه 14مبحث  35و  34و ب صفحات  2-، الف1-قسمت هاي الف 4-6-3-14بر اساس بند  :جواب
 نصب دستگاه روي بام 14-3-6-4

فوت) نصب شود، باید در اطراف آن فضاي سرویس  16متر ( 8/4اسکلتی با ارتفاع بیش از  الف) اگر دستگاه روي بام یا روي
 دایمی برابر دستور کارخانۀ سازندة دستگاه و مورد تأیید، پیش بینی گردد.

) راه دسترسی به فضاي سرویس باید دایمی و مطمئن باشد و سطح بام اطراف دستگاه یا تراز سطح محوطه را، به فضاي 1(
 سرویس مرتبط کند.

اینچ) یا راه رفتن روي بام  30میلی متر ( 750) راه دسترسی نباید مستلزم باال رفتن یا گذشتن از موانعی به ارتفاع بیش از 2(
 درصد باشد. 33شیب دار، با شیب بیش از 

اینچ)  30میلی متر ( 750نصب شود به طوري که لبۀ بام بیش از  درصد 25بیش از ب) اگر دستگاه روي بام شیب دار با شیب 
باالتر از تراز سطح محوطه باشد، براي دسترسی به دستگاه باید در اطراف آن سکویی افقی به اندازة توصیه شده در دستورالعمل 

 سازنده و مورد تأیید، پیش بینی شود.
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیدر فاصله زمانی با سرعت بسیار باال و کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع

دهد. اگر ابعاد کولر شکل زیر موقعیت نصب یک دستگاه کولر آبی و یک هواکش فاضالب را نشان می -2
m m m× ×1 1  باشد، دهانه خروجی هواکش باید حداقل تا چه ارتفاعی از سطح بام امتداد پیدا کند؟ 1

 
 مترسانتی 100) 4  مترسانتی 30) 3  مترسانتی 50) 2  مترسانتی 230) 1
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 صحیح است. 1، گزینه 14مبحث  105قسمت پ صفحه  2-12-8-14بر اساس بند  :جواب
 کولر آبی باید بر  اساس دستورالعمل کارخانۀ سازنده و با رعایت الزامات زیر نصب شود: 14-8-12-2

 یک متراز دهانۀ دودکش فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم  فوت) 10متر ( 3دست کم پ) کولر آبی باید 
 از سطح رویی کولر باالتر باشد.

متر از سطح رویی کانال باالتر  1متر می باشد، پس حتما می بایستی حداقل تا  2چون فاصله لوله هوااکش فاضالب تا کولر آبی 
 صحیح است. 1رود، پس با توجه به ابعاد کولر آبی گزینه 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

 شود؟هایی توصیه میهاي آب، استفاده از چه نوع تبدیلبر روي خط لوله مکش و دهش پمپ -3
 محور غیر هملوله مکش  -محور ) لوله دهش غیر هم1
 محور لوله مکش هم -محور ) لوله دهش هم2
 محور لوله مکش هم -محور ) لوله دهش غیر هم3
 محور لوله مکش غیر هم -محور ) لوله دهش هم4
 

 صحیح است. 2گزینه  جواب:
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
کدام گزینه در مورد پایه پروانه اشتغال به کار و عدم سابقه محکومیت انتظامی بازرسان نظام مهندسی استان  -4

 صحیح است؟
 به باال قبل از هفت سال از انتخاب 4عدم محکومیت از درجه  -) پایه یک1
 به باال قبل از هفت سال از انتخاب 2عدم محکومیت از درجه  -) پایه دو2
 به باال قبل از پنج سال از انتخاب 3عدم محکومیت از درجه  -ک) پایه ی3
 به باال قبل از پنج سال از انتخاب 2عدم محکومیت از درجه  -) پایه دو4
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 صحیح است. 3گزینه  6صفحه اصالحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  82قسمت الف ماده براساس  جواب:
 مکرر به آیین نامه الحاق می شود:) 82متن زیر به عنوان ماده ( -13

 -مکرر 82ماده 
داراي پروانه ) قانون براي اعضاي هیئت مدیره، 11بازرسان نظام مهندسی استان باید عالوه بر داشتن شرایط ماده ( -الف

 عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال از پنج، اطالعات کافی در زمینه وظایف خود و اشتغال پایه یک
 از انتخاب باشند. سال قبل

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

کشی هواي رفت به یک ساختمان کارگاهی نشان داده شده است. تغییرات فشار سرعتی در شکل زیر کانال -5
 حاالت مندرج در این شکل است؟ یک ازدر این مجموعه کدام

 ) د1
 ) ج2
 ) الف3
 ) ب4
 
 
 
 
 
 

 صحیح است. 3گزینه  جواب:
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  نمی باشدتهیه شده و طبیعتا عاري از نقص مجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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ند از چند عضو تواهر عضو حقیقی نظام مهندسی استان براي حضور در مجمع عمومی و دادن راي، حداکثر می -6
 دیگر وکالت بگیرد؟

 باشد.) گرفتن وکالت براي دادن راي مجاز نمی1
 عضو 3) 2
 عضو 2) 3
 عضو 1) 4
 

 صحیح است. 3گزینه  3صفحه اصالحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  52ماده  1تبصرهبراساس  جواب:
 ) به ماده مذکور اضافه می شود:3عنوان تبصره () به شرح زیر اصالح و یک تبصره به 52) ماده (1تبصره ( -5

براي حضور در مجمع عمومی و دادن حداکثر از دو عضو دیگر هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند  -1تبصره 
 راي وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا
شده باشد. اعضایی که حق راي خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را براي حضور در مجمع عمومی ضمیمه 

 وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و راي گیري شرکت نمایند.
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا 

یک از موارد زیر در شمار مصادیق صالحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی کدام -7
 ؟باشدنمیها ساختمان استان

 ) داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبی1
هاي اصلی مهندسی تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در یکی از رشته) دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی مورد 2

 ساختمان
 دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازي مربوط به حرفه مهندسی 3) گذراندن 3
هاي اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از ) دارا بودن مدرك ناپیوسته باالتر از کارشناسی در رشته4

 سال پس از تصویب قانون باشد. 10تحصیل تا 
 

 صحیح است. 1گزینه  4صفحه اصالحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  ب بندبراساس  جواب:
 صالحیت علمی: –ب
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در یکی از رشته هاي اصلی مهندسی  -1

که درخواست عضویت براي آن را در هیئت مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرك ساختمان 
 ) قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد.7) ماده (2تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره (
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رك ناپیوسته باالتر از کارشناسی در رشته هاي مدارك پیوسته باالتر از کارشناسی در تمام رشته هاي اصلی یا مد –تبصره 
) سال پس از تصویب قانون بوده یا داراي مدرك 10اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (

 کارشناسی در یکی از رشته هاي اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود.
شهرسازي مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه  گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و -2

 مورد قبول وزارت راه و شهرسازي.
 

 این پاسخنامه کامال تشریحی با سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کوتاهی بعد از آزمون، توسط
 ...  ا عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و طبیعتمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
ساختمانی داراي یک اتاق سرویس بهداشتی داراي توالت غربی و دستشویی است که مطابق شکل زیر نصب  -8

 متر است).متر چقدر باید باشد؟ (ابعاد روي شکل بر حسب میلیبر حسب میلی Cاند. حداقل فاصله شده
1 (900 
2 (450 
3 (590 
4 (760 
 
 
 
 

..110201، و نقشه شماره 31قسمت الف صفحه  2-5-2-16بر اساس بند  :جواب −−DM قسمت اول جلد ششم نشریه
 صحیح است. 3گزینه ، 128

 
 توالت غربی 2-5-2-16

میلی متر و از  450الف)توالت غربی باید طوري نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر ، کمتر از 
میلی متر تا دیوار یا در مقابل آن  500. جلو توالت غربی باید دست کم میلی متر نباشد 760کمتر از محور لوازم بهداشتی دیگر 

 جاي خالی پیش بینی شود.
..110201شماره  نقشه −−DM 128قسمت اول جلد ششم نشریه: 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 9صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 
 با توجه به شکل سوال و توضیحات فوق خواهیم داشت :

 
 پس :

mmC 590170760min@ =−= 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 10صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 استفاده کرد؟ تواننمیکشی مبرد از کدام گاز سیستم لولهبراي آزمایش نشتی در  -9
    ) هوا1
   ) ازت2
   اکسید کربن) دي3
 3و  2هاي ) گزینه4
 

 صحیح است. 1، گزینه 14مبحث  186صفحه  1-قسمت هاي الف و الف 3-8-13-14بر اساس بند  :جواب
 گاز مورد استفاده در آزمایش 14-13-8-3

 ، انجام شود.ازت و یا گاز کربنیکالف) آزمایش در کارگاه باید با گازهاي خنثی و خشک مانند 
 اکسیژن، هوا و گازهاي سوختنی و یا مخلوطی از این گازها، مجاز نیست.) در آزمایش کارگاهی، استفاده از 1(

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 قانونا حرام است... هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و
 

 متر باید باشد؟کشی تأسیسات گرمایی/ سرمایی، قطر شیر هواگیري حداقل چند میلیدر لوله -10
1 (15 
2 (50 
3 (20  
 کشی تأسیسات گرمایی/ سرمایی) برابر قطر لوله افقی در لوله4
 

..202301نقشه شماره بر اساس  :جواب −−DM صحیح است. 4گزینه ، 128قسمت دوم جلد ششم نشریه 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 11صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 هاي زیر باید حفاظت شود؟یک از روشدوش شیلنگی (کمر تلفنی) با کدام -11
 شیر یک طرفه و خالءشکن) 4  طرفه) شیر یک3  ) خالءشکن2  ) شیر اطمینان1
 

 صحیح است. 4، گزینه 16مبحث  70صفحه  3-قسمت پ 4-7-3-16بر اساس بند  :جواب
 حفاظت دهانه هاي خروج آب 16-3-7-4

 : پ) حفاظت با خألشکن
فاظت ح یک خألشکن اتمسفریک یا فشاري(فنر دار) و یک شیر یک طرفه) دوش شیلنگی (دوش کمر تلفنی) باید با نصب 3( 

 شود.
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 //:t.me/PouranGilanhttps :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 12صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

mدر مخزن ذخیره آب آشامیدنی به حجم  -12 حداقل فاصله لبه زیر دهانه لوله ورودي آب تا لبه باالي دهانه  310
اید متر بلوله سرریز تا حداکثر سطح آب مخزن به ترتیب چند میلیلوله سرریز و حداقل فاصله لبه زیر دهانه 

 باشد؟
 40و  50) 4  100و  40) 3  40و  100) 2   50و  50) 1
 

 صحیح است. 2، گزینه 16مبحث  63صفحه  3-و قسمت ث 62صفحه  2-قسمت ث 1-6-3-16بر اساس بند  :جواب
 نظیم فشار آبت 16-3-6-1

 ث) اتصاالت مخزن ذخیره آب
از روي دهانه لوله سر ریز باالتر باشد تا فاصله هوایی الزم  میلی متر 100دست کم ) لبه زیر دهانه لوله آب به مخزن باید 2( 

 تأمین شود.
) قطر نامی لوله سر ریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد.روي لوله سر ریز نباید هیچ شیري 3(

میلی متر باالتر از کف  150ر ریز مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. انتهاي لوله سرریز باید دست کم نصب شود. لوله س
شوي یا هر نقطه تخلیه دیگر باشد.انتهاي لوله سرریز نباید قابل اتصال به شیلنگ باشد و باید توري مقاوم در برابر خوردگی 

ود که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با عایق گرمایی مناسب در برابر داشته باشد.لوله سر ریز باید در مسیري کشیده ش
یخ زدن حفاظت شود و پیش بینی الزم براي جلوگیري از ایجاد سطح یخ زده لغزنده در محل تخلیه آن صورت گیرد.لبه زیر 

 از حداکثر سطح آب باالتر باشد. میلی متر 40دست کم دهانه سر ریز باید 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی امه این پاسخن
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 هواکش مداري چند درصد است؟ حداکثر شیب لوله -13
1 (4   2 (1   3 (8   4 (2 
 

 صحیح است. 3، گزینه 16مبحث  115صفحه  1-قسمت پ 9-2-5-16بر اساس بند  :جواب
 مداري هواکش 16-5-2-9

 پ) هواکش مداري باید به سمت نقطۀ اتصال آن به شاخۀ افقی فاضالب شیب داشته باشد.
 بیشتر باشد. درصد 8نباید از ) شیب لولۀ هواکش مداري 1(

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 13صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

متر باید نصب شده، چند سانتیترین زیرزمین ساختمان حداقل ارتفاع فونداسیون پمپ آبرسانی که در پایین -14
 باشد؟

1 (50   2 (60   3 (30   4 (80 
 

 صحیح است. 1، گزینه 16مبحث  64صفحه  2-قسمت الف 2-6-3-16بر اساس بند  :جواب
 تنظیم فشار آب 16-3-6-2

سیستم  تأیید، باید یکی ازالف) براي تأمین یا تنظیم فشار در شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، در موارد لزوم و با 
 هاي زیر یا ترکیبی از آن ها طراحی و نصب شود:

 پمپ و مخزن ذخیره مرتفع -
 پمپ و مخزن تحت فشار بدون دیافراگم  -
 با دیافراگم –پمپ و مخزن تحت فشار  -
 سیستم افزایش فشار بدون مخزن تحت فشار -
 شیر فشار شکن از نوع قابل تنظیم  -
 مپ روي لوله انشعاب آب شهر مجاز نیست.) نصب مستقیم پ1(
 میلی متر 500دست کم ) چنانچه پمپ آبرسانی در زیرزمین ساختمان نصب می شود، باید براي آن فوندانسیون به ارتفاع 2(

 پیش بینی گردد. نصب پمپ در حوضچه مجاز نیست.
 

 توسط ،آزموناز  بعد یکوتاهبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 و قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا 

اینچ در عبور از بام ساختمان در شهري با  3کدام گزینه براي اجراي لوله هواکش قائم فاضالب به قطر نامی  -15
 درجه سلسیوس زیر صفر صحیح است؟ 25حداقل دماي زمستانی 

 
 ) ج4   ) ب3   ) الف2   ) د1
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 14صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 صحیح است. 1، گزینه 16 مبحث 109صفحه  2-قسمت الف 4-2-5-16بر اساس بند  :جواب
 هواکش لوله انتهاي 16-5-2-4

میلی متر از کف تمام شده بام، در نقطه خروج لوله هواکش، باالتر  300الف) انتهاي باالي لوله هواکش روي بام باید دست کم 
 باشد. این ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه به حداکثر ارتفاع برف افزایش یابد.

باشد و در صورتی که متوسط حداقل  میلی متر 100کمتر از ) در نقاط سردسیر اندازه نامی لوله هواکش ، در عبور از بام، نباید 2(
باشد، آن قسمت از لوله هواکش که در معرض هواي سرد بیرون  درجه سلسیوس -18کمتر از مطلق ساالنه دماي هواي خارج 

 در برابر یخ زدن حفاظت شود. گرمکن برقی عایق گرمایی یاقرار دارد، باید با 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
اگر بست لوله گالوانیزه آب گرم مصرفی روي عایق آن بسته شود، بین عایق و بست باید از الیی از جنس ورق  -16

 د. حداقل ضخامت ورق مورد نیاز چقدر باید باشد؟فوالدي استفاده شو
 مترمیلی 5/1) 1
 مترمیلی 1) 2
 مترمیلی 1هاي بزرگتر متر و براي لولهمیلی 5/1اینچ  2هاي تا قطر ) براي لوله3
 مترمیلی 5/1هاي بزرگتر متر و براي لولهمیلی 1اینچ  2هاي تا قطر ) براي لوله4
 

 140صفحه  2-و ت 1-قسمت هاي ت 1-4-7-16و بند  138صفحه  1-قسمت ت 2-3-7-16بر اساس بند  :جواب
 صحیح است. 1، گزینه 16مبحث 
 لوله هاي فوالدي گالوانیزة قائم 16-7-3-2

 ت) اگر لوله عایق دار باشد بست گیره اي یا کورپی لوله را محکم نگاه می دارد و عایق روي بست را می پوشاند.
داقل ضخامت ح) ممکن است بست روي عایق لوله بسته شود در این صورت الزم است بین عایق و بست یک الیی فوالدي به 1(
 میلی متر لوله را در بر گیرد. 300در طول میلی متر  5/1

 لوله هاي فوالدي گالوانیزة افقی 16-7-4-2
 اه می دارد و عایق روي بست را می پوشاند.ت) اگر لوله عایق دار باشد بست گیره اي یا کورپی لوله را نگ

 ) ممکن است بست روي عایق لوله بسته شود در این صورت الزم است بین عایق و بست یک الیی فوالدي قرار گیرد.1(
 میلی متر باشد.300و طول  میلی متر 5/1دست کم به ضخامت ) الیی فوالدي باید 2(

 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 15صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 حداکثر طول کانال انشعاب قابل انعطاف فلزي براي اتصال به دریچه هوا باید چند فوت باشد؟ -17
1 (14   2 (10   3 (12   4 (25/4 
 

 صحیح است. 1، گزینه 14مبحث  72قسمت ب صفحه  4-3-6-14بر اساس بند  :جواب
 کانال قابل انعطاف 14-6-3-4

 بیشتر باشد. فوت) 14(متر  25/4ب) طول کانال انشعاب قابل انعطاف فلزي یا غیر فلزي، براي اتصال به دریچۀ هوا، نباید از 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی

 
هاي زیر موجود اینچ با طول 4، چهار قطعه لوله فوالدي بریده شده به قطر psi60کشی گاز با فشاردر لوله -18

 درجه خم کرد؟ 90لوله با زاویه هاي دیگر توان براي جوش دادن دو انتهاي آن به شاخهیک را میاست. کدام
   مترسانتی 350قطعه به طول  )1
 مترسانتی 300) قطعه به طول 2
   مترسانتی 320) قطعه به طول 3
 مترسانتی 370) قطعه به طول 4
 

 صحیح است. 4، گزینه 17مبحث  104قسمت چ صفحه  4-12-17بر اساس بند  :جواب
اینچ و  4ترین نقطه اتصال آن لوله به لوله و یا اتصاالت دیگر در لوله هاي  حداقل فاصله وسط خمیدگی لوله از نزدیک

 بزرگتر :

mmdcedis
mmind

pipe

pipe

1801008.18.1min@tan
1004

=×=×=

==
 

چون در سوال شرط استفاده از دو طرف قطعه براي اتصال به شاخه هاي دیگر را عنوان نموده است، پس حداقل طول می 
 بایستی برابر با مقدار زیر باشد :

mmL 3601802min =×= 
 صحیح است. 4پس گزینه 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 16صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

متر باشد؟ (شیب بام ) باید چند سانتیNدر شکل زیر، حداقل ارتفاع دهانه خروجی دودکش فلزي از بام ( -19
 باشد). 45%

1 (300 
2 (60 
3 (120 
4 (195 
 
 

 صحیح است. 1، گزینه 14راهنماي مبحث  261صفحه  9-11-14شکل بر اساس  :جواب
 

 : 14راهنماي مبحث  9-11-14شکل 

 
 

 بر اساس مثلثات و با توجه به شکل فوق خواهیم داشت :
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 17صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 
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mN

N
tg 3

1
3345 min@

min@

0 ==⇒= 

 صحیح است. 1پس گزینه 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی

 
 هاي سرمایشی چقدر باید باشد؟حداقل قطر لوله تخلیه چگالیده (کندانسیت) براي کویل دستگاه -20

3هاي فوالدي گالوانیزه ) براي لوله1
4

1هاي پالستیکی اینچ و براي لوله 
2

 اینچ 

2 (1
2

 اینچ 

3 (3
4

 اینچ 

 اینچ 1) 4
 

 صحیح است. 3، گزینه 14مبحث  36صفحه  2-قسمت الف 2-7-3-14بند بر اساس  :جواب
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 18صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 اواپراتور و کویل سرمایی 14-3-7-2
یا کویل سرمایی باید سیستم تخلیۀ چگالیده پیش بینی شود. این سیستم باید با رعایت الف) براي دستگاه هاي داراي اواپراتور 

 شرایط زیر طراحی، ساخته و نصب شود:
) لوله تخلیۀ چگالیده می تواند چدنی، فوالدي گالوانیزه، مسی و یا پالستیکی باشد. اجزاي لوله کشی باید مقاوم در برابر 2( 

3میلی متر ( 20خوردگی باشد و با توجه به فشار و دماي کار سیستم انتخاب شود. قطر لولۀ تخلیه نباید کمتر از 
4

باشد  اینچ) 

و این قطر در طول مسیر تا نقطۀ تخلیه، نباید کم شود. لولۀ افقی تخلیه باید دست کم یک درصد در جهت تخلیه و در طول 
 مسیر یکنواخت باشد.

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدموزشی پوران پژوهش)، مجتمع آگروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 دهد. کدام گزینه صحیح است؟نصب کندانسور هوایی بر روي بام را نشان میتصویر روبرو، پالن جانمایی محل  -21

 
) فضاي سرویس دستگاه در جهت شمالی باید به وسیله نرده با ارتفاع حداقل یک متر نسبت به تراز محل نصب دستگاه 1

 حفاظت شود. حفاظت فضاي سرویس در جهت غربی الزامی نیست.
 ري نیست.) حفاظت فضاي سرویس دستگاه ضرو2
) فضاي سرویس دستگاه در هر دو جهت شمالی و غربی باید به وسیله نرده با ارتفاع حداقل یک متر نسبت به تراز محل 3

 نصب دستگاه حفاظت شود.
متر  5/0) فضاي سرویس دستگاه در جهت شمالی و غربی باید به وسیله نرده با ارتفاع به ترتیب حداقل یک متر و حداقل 4

 ز محل نصب دستگاه حفاظت شود.نسبت به ترا
 

 صحیح است. 1، گزینه 14مبحث  33صفحه  1-قسمت هاي الف و الف 5-5-3-14بند بر اساس  :جواب
 نصب در ارتفاع 14-3-5-5

 30میلی متر ( 750یا روي سطح دیگري که بیش از  فوت) از لبۀ بام، 10متر ( 3فاصلۀ کمتر از الف) اگر دستگاه بر روي بام و با 
 باید با نرده حفاظت شود. اینچ) از زمین ارتفاع داشته باشد نصب می شود، فضاي سرویس اطراف دستگاه

 باشد. اینچ) 42میلی متر ( 1000دست کم ارتفاع نردة محافظ نسبت به تراز محل نصب دستگاه باید  )1(
متر می باشد، پس بر اساس قسمت الف بند فوق حفاظت با نرده بر اساس  3به بام کمتر از چون فقط در جهت شمالی فاصله تا ل

 متر از لبه بام الزامی براي نصب نرده نخواهیم داشت. 3همین بند الزامیست و در جهت غربی به جهت فاصله بیش از  2-بند الف
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 19صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

متر هستند. دریچه ورود هواي بیرونی روي  4اي با عرض مطابق شکل مشرف به کوچه Bو  Aهاي ساختمان -22
 متر از کف کوچه باالتر است. کدام گزینه صحیح است؟ 8متر و  3به ترتیب  Bو  Aهاي ساختمان

 یک از دو ساختمان مجاز نیست.) نصب دریچه هیچ1
 مجاز است. B غیر مجاز و نصب دریچه ساختمان A) نصب دریچه ساختمان 2
 غیر مجاز است. Bمجاز و نصب دریچه ساختمان  A) نصب دریچه ساختمان 3
 ) نصب دریچه هر دو ساختمان مجاز است.4
 
 

راهنماي مبحث  71صفحه  1-4-14شکل  و 14مبحث  38صفحه  1-قسمت هاي پ و پ 1-2-4-14بند  براساس جواب:
 صحیح است. 2گزینه  14

 دهانۀ هواي ورودي از بیرون  14-4-2-1
فوت) از معابر عمومی (خیابان، کوچه، پارکینگ و مانند آن ها) فاصلۀ  10متر ( 3پ) دهانۀ هواي ورودي از بیرون باید دست کم 

 فوت) باالتر از کف معابر عمومی باشد. 10متر ( 3افقی داشته و دست کم 
 10متر ( 3فوت) باشد فاصله افقی را می توان کمتر از  25متر ( 8ي فوق ) چنانچه ارتفاع دهانه دریافت هوا از کف مکانها1(

 فوت ) در نظر گرفت.
 : 14راهنماي مبحث  1-4-14شکل 

 
متر بوده بر اساس شکل فوق نصب  2از آنجائی که فاصله دریچه ورود هواي بیرون در هر دو ساختمان از محور مرکزي کوچه 

، نصب دریچه ورود 1-قسمت پ 1-2-4-14دریچه ورود هواي بیرون در هر دو ساختمان غیر مجاز است، اما بر اساس بند 
 فوت) از کف کوچه مجاز خواهد بود. 25متر ( 8فاع بدلیل رعایت حداقل ارت Bهواي بیرون در ساختمان 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 20صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 براي پیشگیري از افتادن مصالح و ابزار کار از جایگاه کار روي داربست چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ -23

 صورت مستقل به داربست آویخته شود.هایی قرار داده شود که بهداخل ظروف و محفظه ) مصالح و ابزار کار1
 ) اطراف جایگاه کار روي داربست توسط توري مرغی حصار کشیده شود.2
 ) مصالح به تعداد حداقل مورد نیاز دم دست کارگري که روي داربست مشغول کار است قرار داده شود.3
 بینی شود.متر پیشسانتی 15ار پاخور مناسب به ارتفاع حداقل هاي باز جایگاه ک) در لبه4
 

 صحیح است. 4گزینه ، 12مبحث  34صفحه  1-3-5-12و استفاده از بند  51صفحه  8-2-7-12بند  براساس جواب:
 

 2-5-12براي جلوگیري از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه کار، نرده حفاظتی مطابق مفاد بخش  12-7-2-8
همچنین براي پیشگیري از افتادن مصالح و ابزار کار از روي کف جایگاه، باید در لبه هاي باز آن پاخورهاي مناسب  نصب گردد.

 نصب شود. 3-5-12طبق شرایط مندرج در بخش 
 

مندرج در بند  میلی متر که باید در طرف باز سکوهاي کار و سایر موارد 150حفاظی است قرنیز مانند به ارتفاع 12-5-3-1
جهت جلوگیري از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت  12-2-3-1

 در صورت استفاده از ورق فوالدي لبه هاي آن نباید تیز و برنده باشد. میلی متر باشد. 25حداقل 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیو در فاصله زمانی با سرعت بسیار باال کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر 
 ) به معنی:Bleed offدر برج خنک کن واژه تخلیه آب ( -24

گذار در آب ه یا متناوب درصدي از آب در گردش براي جلوگیري از افزایش غلظت مواد شیمیایی رسوبه پیوست) تخلی1
 باشد.سیستم برج می

 باشد.فن برج یا در حالت خرابی برج می ) تخلیه سریع آب برج در هنگام خاموشی2
 باشد.کن می) تخلیه آب آلوده از برج خنک3
 باشد.) تخلیه آب سرریز از تشت زیرین برج خنک کن می4
 

 صحیح است. 1گزینه  جواب:
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 21صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 
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 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 گیرد؟اي فرمان میبه منظور قطع و وصل پمپ حوضچه فاضالب، این پمپ از چه مشخصه -25
 باشد.) این فرمان به تشخیص اپراتور و فقط به صورت دستی می1
 ) سطح فاضالب داخل حوضچه2
 ) دبی فاضالب در لوله ورودي به حوضچه3
 ) فشار فاضالب در لوله ورودي به حوضچه4
 

 صحیح است. 2، گزینه 16مبحث  11صفحه  1-11-1-16براساس بند  جواب:
تعاریف واژه ها و عبارت هاي فنی که در این مبحث به کار رفته است باید با مفاهیمی که در پی آمده دریافت شود.  16-1-11-1

 واژه هاي فنی رایج، که در این فصل تعریف نشده است، باید به همان معناي معمول و متداول به کار رود.
 پ حوضچۀ فاضالب یا آب بارانپم

اران سطح فاضالب یا آب بپمپ مخصوص انتقال فاضالب یا آب باران به تراز باالتر. این پمپ که با موتور برقی کار می کند، از 
 و قطع و وصل می شود.داخل حوضچه فرمان می گیرد 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 قانونا حرام است... هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و
 

m/مطابق شکل روبرو کانال خروجی از یک کولر آبی به ظرفیت هوادهی  -26 hr35400 با ابعادcm cm×50 با  50
هاي هدایت هشود. در صورتی که در زانویی از پردرجه بدون قوس) وارد ساختمان می 90زانوي گوشه دار (زانوي 

/، افت فشار ناشی از آن تقریباً چند پاسکال است؟ (چگالی هوانشده باشدکننده استفاده  /kg m 31  است). 2
1 (85    
2 (40    
3 (50    
4 (35 
 
 

 صحیح است. 4گزینه  جواب:

https://t.me/PouranGilan
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 22صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
شکل زیر جزئیات پیشنهادي براي اجراي سیستم گرمایش از کف براي طبقات میانی یک ساختمان را نشان  -27
 ف محیط تهویه شده باشد، کدام گزینه درست است؟دهد. اگر هر دو سمت سقمی

 
 
 
 
 استایرن استفاده کرد.متر عایق پلیسانتی 4) حداقل باید از 1
 استایرن استفاده کرد.متر عایق پلیسانتی 3) حداقل باید از 2
 استایرن استفاده کرد.متر عایق پلیسانتی 2) حداقل باید از 3
 استایرن استفاده کرد.عایق پلیمتر سانتی 1) حداقل باید از 4
 

 صحیح است. 2گزینه  جواب:
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :تلگراملینک کانال 

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

کیلوگرم بار خشک در یک فضاي بسته قرار گرفته است. هواي  10کن به ظرفیت خشکیک ماشین رخت -28
شود. اگر میزان اي که روي دیوار بین فضا و هواي بیرون قرار گرفته تأمین میطریق دریچهتخلیه مورد نیاز از 

هاي زیر داراي حداقل سطح الزم یک از دریچهبه ازاي هر کیلوگرم بار خشک باشد، کدام  cfm25تخلیه هوا 
 ؟نیست

′′اي به ابعاد ) دریچه1 ′′×24 6    
′′اي به ابعاد ) دریچه2 ′′×28 3 
′′اي به ابعاد ) دریچه3 ′′×24 5   
′′اي به ابعاد ) دریچه4 ′′×28 5 
 

 صحیح است. 2، گزینه 14مبحث  49قسمت ت صفحه  5-2-5-14 بندبراساس  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 23صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 .تخلیۀ هواي ماشین رخت خشک کن 14-5-2-5
فوت مکعب در دقیقه) باشد، باید براي آن  200لیتر در ثانیه ( 100اگر مقدار تخلیۀ هواي ماشین رخت خشک کن بیش از ت) 

هواي ورودي پیش بینی شود.اگر ماشین در اتاق یا محفظۀ بسته اي قرار داشته باشد، باید روي در یا دیوار اتاق یا محفظۀ بسته، 
 اینچ مربع)، تعبیه شود. 100میلی متر مربع ( 65000مورودي هوا به اندازة دست ک دریچۀ

22''''

2
min

10084328
1002501025

inin
inACFMExaust

=×

=⇒=×⇒
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

، فاصله دو خط  psi60اینچ گاز با فشار  8برداري و حفاري کانال براي دفن یک لوله کشی براي رویهدر خط -29
 تواند باشد؟یک از مقادیر زیر میکدام

  مترسانتی 65) 4  مترسانتی 68) 3  مترسانتی 60) 2  مترسانتی 75) 1
 

 صحیح است. 1، گزینه 17مبحث  106و قسمت ر صفحه  105قسمت ت صفحه  2-5-12-17 بندبراساس  جواب:

 
 فوق برابر است با : برداري و حفاري کانالکشی براي رویهدر خطپس فاصله دو خط در 

cm
cm
32.8010104032.20max@

32.70554032.20min@
=+++⇒

=+++⇒
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 24صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 صحیح است. 1پس گزینه 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  طبیعتا عاري از نقص نمی باشد تهیه شده ومجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 کدام گزینه در مورد تخلیه آب کف چاه آسانسور صحیح است؟ -30
 کشی فاضالب بهداشتی ساختمان مجاز است.صورت عدم استفاده از پمپ براي تخلیه، اتصال مستقیم آن به شبکه لوله) در 1
 کشی فاضالب بهداشتی ساختمان مجاز است.) اتصال مستقیم تخلیه به شبکه لوله2
 کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید غیر مستقیم باشد.) اتصال تخلیه به شبکه لوله3
 کشی فاضالب بهداشتی ساختمان مجاز است.صورت استفاده از پمپ براي تخلیه، اتصال مستقیم آن به شبکه لوله ) در4
 

 صحیح است. 3گزینه ، 16مبحث  7قسمت الف صفحه  2-9-1-16 بندبراساس  جواب:
یه آب کف چاه هیچ یک از لوله کشی ها و دیگر اجزاي تاسیسات بهداشتی، جزکفشوي یا حوضچه و پمپ تخل 16-1-9-2

 آسانسور ، نباید در داخل چاه آسانسور، یا ماشین خانه آن، نصب شود.
 اشد.ب اتصال غیر مستقیمالف) تخلیه این کفشوي (یا حوضچه ) به شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید با 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و 
 

باشد، حداکثر عمق کابین متر می 3راهروي مقابل تنها آسانسور یک ساختمان غیرمسکونی داراي عرض  -31
 تواند باشد؟آسانسور چند متر می

1 (4/2    
2 (2    
3 (5/4    
4 (3 
 

 صحیح است. 2گزینه ، 15مبحث  12صفحه  4-1-2-2-15جدول و استفاده از  4-1-2-2-15بند براساس  جواب:
 

https://t.me/PouranGilan
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 25صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 عمق (عرض یا طول هم راستاي عمق کابین)راهرو مقابل ورودي هاي آسانسور 4-1-2-2-15جدول 
 عمق راهرو مقابل ورودي هاي کابین جانمایی آسانسور نوع ساختمان

 مسکونی

 برابر یا بزرگ تر از عمق کابین تکی

 گروهی در کنار هم
بزرگ ترین عمق کابین در گروه متر یا  5/1برابر یا بزرگ تر از 

 (هرکدام که بزرگتر باشند)

 گروهی رو به روي هم
متر یا مجموع بزرگ ترین آسانسورهاي  1/2برابر یا بزرگ تر از

 روبه روي هم (هرکدام که بزرگتر باشند)

ه بغیر مسکونی 
استثناي 

 آسانسور تخت بر

 برابر عمق کابین 5/1برابر یا بزرگ تر از  تکی

 گروهی در کنار هم
برابر بزرگ ترین عمق کابین  5/1متر یا 4/2برابر یا بزرگ تر از 

 در گروه (هرکدام که بزرگتر باشند

 گروهی رو به روي هم
برابر یا بزرگ تر از مجموع بزرگ ترین عمق کابین هاي روبه 

 متر  5/4روي هم حداکثر 
 غیر مسکونی 
 بیمارستان و ...
داراي آسانسور 

 برتخت 

 برابر عمق کابین 5/1برابر یا بزرگ تر از  تکی
 برابر مجموع بزرگ ترین کابین در گروه  5/1برابر یا بزرگ تر از گروهی در کنار هم

 گروهی رو به روي هم
برابر یا بزرگ تر از مجموع بزرگ ترین عمق کابین هاي رو به 

 روي هم
 

 برابر عمق کابین است : 1,5برابر یا بزرگ تر از عمق راهروي مقابل آسانسور غیر مسکونی تکی 
L: ، عمق راهروY:عمق کابین 

mYY
YL

25.13
5.1

≤⇒×≥
×≥

 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
متر بر ثانیه است. حداقل سطح دریچه  3متر مربع است. سرعت آسانسور  5/2آسانسوري مساحت مقطع چاه  -32

 تخلیه هواي چاه آسانسور چند متر مربع باید باشد؟
1 (25/0   2 (025/0  3 (4/0   4 (3/0 
 

 صحیح است. 4، گزینه 15مبحث  28صفحه  2-8-2-2-15 بندبراساس  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 26صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 موتورخانهتخلیه هواي چاه و  15-2-2-8
یا از طریق  هواي چاهی که آسانسور را در خود جاي داده و بیش از دو طبقه امتداد داشته باشد باید مستقیماً 15-2-2-8-1

 درصد مساحت مقطع چاه آسانسور باشد. 1ا نباید کمتر از موتورخانه به فضاي آزاد تخلیه شود. مساحت دریچه تخلیه هو
 متر مربع باشد. 3/0حداقل  متر بر ثانیه باشد سطح تخلیه هوا باید 5/2سانسور بیش از در صورتی که سرعت آ 15-2-2-8-2

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  باشد تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمیمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

جایی ظرفیت جاب .باشدمتر بر ثانیه می 1متر و سرعت پله  38/0متر، عمق پله  8/0در یک پله برقی عرض پله  -33
 برقی چند نفر در ساعت است؟این پله

1 (15854   2 (9473  3 (14210  4 (18947 
 

 صحیح است. 3، گزینه 15مبحث  43صفحه  2-2-3-15و استفاده از رابطه  42صفحه  2-2-3-15 بندبراساس  جواب:

)/(14210
38.0

5.136001

)/(3600

hpC

hp
T

kVC

t

t

=
××

=

××
=

 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی

 
خانه که شبکه بارنده حداکثر طول مسیر پیمایش دسترس خروج به منظور فرار از حریق براي یک مسافر -34

 اطفاي حریق ندارد، چند متر باید باشد؟
1 (90    
2 (45    
3 (75    
4 (60 
 

 صحیح است. 4، گزینه 3مبحث جزوه خالصه موسسه در  14و  4صفحات براساس  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 27صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 
 )32(صفحه  راهنماي حروف اختصاري تصرف ها 6-2-3جدول 

 حرف  اختصاري نوع تصرف زیر گروه ها مثال

هتل ها، متل ها و مسافرخانه ها و مسافرپذیر، هتل آپارتمانها، براي اقامت 
 کمتر از یک ماه

  1م ـ 
 مسکونی/
 اقامتی

 
 م
دو واحد مسکونی و بیشتر، بناهاي آپارتمانی، اقامتگاه هاي غیرموقت  

سازمانی، خوابگاه ها و اقامتگاه هاي تفریحی شراکتی، خانه ها و ویالهاي 
 مسکونی براي سکونت یک خانواده

 2م ـ 

نفر (به غیر از تعداد  16تا  6مسکونی براي مراقبت شبانه روزي از افراد بین 
 کارکنان)

 3م ـ 

 

 (الف): طول مسیر پیمایش، بن بست ها و مسیر مشترك پیمایش1-2-3-6-3جدول

 
 نوع

 تصرف

 
 زیر گروه

 حداکثر طول مسیر
 پیمایش (متر)

 حداکثر طول 
 (ب)بن بست (متر)

 حداکثر مسیر مشترك
 پیمایش (متر)

 شبکه  بدون
 بارنده

 با شبکه بارنده
 (پ)خودکار

 شبکه  بدون
 بارنده

 بارنده با شبکه
 (پ)خودکار

 شبکه  بدون
 بارنده

 بارنده  با شبکه
 (پ)خودکار

 مسکونی/
 اقامتی

 

  1م ـ 
60 

 
75 

6  
15 

23 23 
 38 23 10 2م ـ 
 3م ـ 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

مترمربع، حداقل چند خروج یا در  100هاي تهویه به مساحت اتاق قرارگیري دستگاه به منظور فرار از حریق، -35
 دسترس خروج باید داشته باشد؟

1 (2 
2 (1 
 باشد.ها وابسته به وجود یا عدم وجود شبکه بارنده می) حداقل تعداد آن3
 باشد.ها وابسته به وجود یا عدم وجود فن تهویه می) حداقل تعداد آن4
 

 صحیح است. 1، گزینه 3مبحث  جزوه خالصه موسسه در 32صفحه راساس ب جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 28صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

متر مربع دارند، نباید کمتر از دو خروج یا دو در دسترس خروج  90که مساحت بیش از : اتاق دستگاه هاي تهویه و تبرید
و مجاز است که یکی از آنها نردبانی ثابت یا یک دستگاه پله با کف متناوب باشد. تمام بخش هاي اتاق دستگاه هاي  داشته باشند

 متري از یک خروج یا درگاه دسترس خروج قرار داشته باشند.  45تهویه و تبرید باید در محدودة 
 باشند. نوع خود بسته شوید کیپ نصب شوند و از درها، صرف نظر از بار تصرف، باید در جهت تردد خروج بچرخند. درها با

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

در داخل یک مجموعه سینمایی، سالن نمایش فیلم و رستوران ( هر دو فاقد شبکه بارنده خودکار) با دیواري  -36
 حداقل مقاومت الزم این دیوار در برابر حریق چند ساعت باید باشد؟ از هم جدا شده اند.

1(2    2 (5/0   3 (1   4 (3 
 

 صحیح است. 3، گزینه 3جزوه خالصه موسسه در مبحث  39صفحه براساس  جواب:
 )162تا  161(صفحه  :دیوار جداکننده آتش  -5

 ساختمان.ـ دیوارهاي جداکننده واحدهاي مستقل مسکونی موجود در یک 1
 ـ دیوارهاي جداکننده واحدهاي مجزاي خواب در هتل ها، خوابگاه ها، اقامتگاه ها، مراکز توانبخشی و نظایر آن.2
 ـ دیوارهاي جداکننده واحدهاي مستقل در ساختمان هاي تجاري، بازارها و بازارچه هاي سر پوشیده و نظایر آن.3
 الزامی است. 4-2-3-6-3 ـ دیوارهاي کریدورهایی که وجود آنها طبق بند4
 .1-10-6-8 -3ـ دیوارهاي البی آسانسور مطابق با بند 5

 درجه بندي مقاومت در برابر آتش: درجه مقاومت باید حداقل یک ساعت باشد.
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 متر باشد؟در یک مدرسه ابتدایی، حداقل عرض مفید راهروي خروج به منظور فرار از حریق باید چند سانتی -37

1 (300   2 (110   3 (180   4 (240 
 

 صحیح است. 4، گزینه 3جزوه خالصه موسسه در مبحث  27صفحه براساس  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 29صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 )120تا  118(صفحه  :فرهنگیضوابط اختصاصی راه هاي خروج در تصرف هاي آموزشی / 
خلیۀ فقط در تراز تباید ودکان پیش دبستانی و دانش آموزان سال اول دبستان فضاهاي مورد استفادة ک: استقرار کالسهاي دبستان

 از تراز تخلیۀ خروج واقع شوند. حداکثر یک طبقه باالتر، سال دوم دبستانو اتاق هاي مورد استفادة دانش آموزان  خروج
خوري یا تجهیزات و تأسیسات داشته باشند. استقرار هر نوع آب سانتیمتر عرض مفید 240حداقلباید :  راهروهاي دسترس خروجعرض 

 سانتیمتر کاهش نیابد. 180، در راهروهاي دسترس خروج به شرطی مجاز است که عرض مفید به کمتر از دیگر
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی

 
 حداقل مساحت آزاد در جلوي دستشویی مخصوص معلوالن، چند مترمربع باید باشد؟ -38

1 (5/0   2 (93/0   3 (5/1   4 (75/0 
 

 صحیح است. 2، گزینه 16مبجث  31صفحه  2-قسمت ج 1-5-2-16 بندبراساس  جواب:
 دستشویی 16-2-5-1

ج)در اماکن عمومی چنانچه  در محلی چند دستشویی پیش بینی شده باشد، حداقل یکی از آنها باید براي استفاده افراد معلول 
 اختصاص داده شود.

 باید در جلو دستشویی معلول پیش بینی شود. میلی متر 1220میلی متر و عمق  760عرض دست کم )فضاي آزاد به 2( 
 

2
min 9272.022.176.0 mA =×= 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 s://t.me/PouranGilanhttp :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 د؟مترباید باشهاي نصب شده در پارکینگ یک مجتمع مسکونی چند میلیحداقل قطر خارجی دهانه کفشوي -39

1 (90   2 (65   3 (50   4 (80 
 

 صحیح است. 4، گزینه 16مبحث  37صفحه  1-قسمت الف 9-5-2-16 بندبراساس  جواب:
 کفشوي 16-2-5-9

 میلی متر کمتر باشد. 50الف)قطر نامی دهانه خروجی کفشوي نباید از 
 باشد. میلی متر 80نباید کمتر از )در ساختمان هاي عمومی قطر نامی دهانه خروجی کفشوي 1(
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 30صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی

 
اگر مخزن ذخیره آب در اتاقی داخل ساختمان قرار گیرد، براي این اتاق حداقل باید چه مواردي پیش بینی  -40

 شود؟
 ) عایق حرارتی، تعویض هوا و کفشوي1
 ) فقط کفشوي2
 ) تعویض هوا و کفشوي3
 ) فقط تعویض هوا4
 

 صحیح است. 3، گزینه 16مبحث  62صفحه  3-قسمت پ 1-6-3-16 بندبراساس  ب:جوا
 ذخیره سازي 16-3-6-1

 پ) محل مخزن آب
) اگر مخزن آب در داخل ساختمان قرار گیرد، باید طوري نصب شود که داخل آن براي بازرسی و تعمیر قابل دسترسی باشد 3( 

پیش  تعویض هوا و کف شويو مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شود. براي اتاقی که مخزن آب در آن نصب می شود باید 
 بینی شود.

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیسرعت بسیار باال و در فاصله زمانی با کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی 
 

 D.F.U700 حداقل قطر دریچه بازدید واقع بر روي خط لوله افقی اصلی فاضالب با حداکثر جریان لحظه اي  -41
 است). % 2متر باید باشد؟ ( شیب این لوله چند میلی

1 (100   2 (80   3 (125   4 (150 
 

 صحیح است. 1گزینه  ، 16مبحث  90صفحه  2-قسمت ب 6-2-4-16و بند  172صفحه  2-3-3-جدول پبراساس  جواب:
 %2و شیب لوله به اندازه  D.F.U700براي لوله افقی اصلی فاضالب با حداکثر جریان لحظه اي  2-3-3-بر اساس جدول پ

 میلی متر بدست می آید : 150قطر لوله 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 31صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 
 : 90صفحه  2-قسمت ب 6-2-4-16بر اساس بند  

 دریچۀ بازدید 16-4-2-6
 ب) اندازة دریچۀ بازدید

 میلی متر، اندازة دریچه بازدید باید برابر با قطر نامی لوله فاضالب باشد. 100) روي لوله کشی فاضالب، تا قطر نامی 1(
 باشد. میلی متر 100دست کم ، اندازة دریچۀ بازدید باید میلی متر 100بیش از ) در لوله کشی فاضالب با قطر نامی 2(

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

1حداکثر قطر اسمی مجاز لوله کشی گاز مصرفی با فشار  -42
4

 پوند بر اینچ مربع چقدر است؟ 

 اینچ 4) 1
 اینچ 3 )2
 اینچ 4هاي اداري اینچ و براي ساختمان 3هاي مسکونی ) براي ساختمان3
 کننده است.تا دورترین مصرف) محدودیتی ندارد و وابسته به میزان مصرف گاز و افت فشار مسیر 4
 

 صحیح است. 1، گزینه 17مبحث جزوه خالصه موسسه در  3صفحه براساس  جواب:
 می باشد.اینچ )  4میلی متر ( 100میلی متر ستون آب ،  176کشی گاز مصرفی با فشار حداکثر قطر اسمی مجاز لوله 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 32صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  باشدتهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی مجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 ر باید باشد؟متسانتیکشی گاز به دستگاه گازسوز ثابت چند حداکثر طول لوله مسی براي اتصال سیستم لوله -43
1 (75   2 (150   3 (100   4(50 
 

 صحیح است. 2، گزینه 17مبحث جزوه خالصه موسسه  4صفحه براساس  جواب:
براي اتصال سیستم لوله کشی به  متر 5/1با طول حداکثر ) استفاده لوله هاي مسی 35(صفحهب) لوله هاي مسی : 

دستگاه هاي گازسوز ثابت مجاز است. باید با بست هاي مناسب روي دیوار مهار گردند. باید با استانداردهاي بین المللی  
2005-88 ASTM B  از نوعA  وB .مطابقت داشته باشد  

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 قانونا حرام است... هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و

 متر باشد؟فاصله شیر گاز از بدنه اجاق گاز باید چند سانتی -44
  مترسانتی 40الی  30) 4 مترسانتی 30الی  20) 3 مترسانتی 30الی  10) 2 مترسانتی 70الی  50) 1
 

 صحیح است. 2، گزینه 17مبحث  32صفحه  1-4-17و جدول  جوه خالصه موسسه 4صفحه براساس  جواب:
 

 فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز 1-4-17جدول 
 فاصله شیر از دستگاه گازسوز (سانتی متر ) فاصله شیر از کف (سانتی متر ) دستگاه گازسوز
 - 15 0الی 120 آبگرمکن دیواري
 ( از بدنه آبگرمکن) 30 40اي  30 آبگرمکن زمینی

 )(از بدنه  30الی  10 110الی  90 اجاق گاز
 (از بدنه ) 20حداقل  40الی  30 بخاري

 ( از مشعل) 70الی  50 60الی  30 دیگ هاي حرارتی
 (از بدنه ) 20 120الی  110 بخاري دیواري

 - 180الی  170 روشنایی
 (از دودکش) 120الی  80 40الی  30 شومینه

 ( از دیوار شومینه ) 30
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 33صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی

 متر باالتر از رویه اجاق باید نصب شود؟هود اجاق گاز خانگی (کابینتی) حداقل چند سانتی -45
1 (100   2 (50   3 (75   4 (90 
 

 صحیح است. 3، گزینه 17مبحث  62صفحه  1-7-17و جدول  جزوه خالصه موسسه 10صفحه براساس  جواب:
 

 حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف 1-7-17جدول 
 فاصله مجاز دستگاه هاي گازسوز

 کلیه دستگاه هاي گازسوز که روي کف نصب می شود:
 پکیج و...) -آبگرمکن -(بخاري

 سانتی متر از اطراف 45
 سانتی متر از باال 75

 سانتی متر از باال 75 خانگی (کابینتی) اجاق گاز
 سانتی متر از اطراف 100 بخاري دیواري

 سانتی متر از باال 100
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  طبیعتا عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و مجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

psi1کشی گازفشارسنج آزمایش نشت لوله -46
4

 باید داراي چه مشخصاتی باشد؟ 

 باشد.بار داشته  15) دامنه کاري صفر تا 1
 باشد.بار داشته  1) دامنه کاري صفر تا 2
 متر باشد.سانتی 5/7) قطر صفحه آن حداقل 3
 متر باشد.سانتی 10) قطر صفحه آن حداقل 4
 

 صحیح است. 2، گزینه 17مبحث  57قسمت ب صفحه  2-6-17 بندجوه خالصه موسسه و یا  9صفحه براساس  جواب:
 ب) آزمایش نشت
پوند بر اینچ مربع) باشد و براي این آزمایش باید از  10بار ( 7/0ساعت می باشد. فشار آزمایش باید  24مدت این آزمایش 

) بار مدرج شده باشد، استفاده نمود که بتواند افت فشارهاي 0-1) پوند بر اینچ مربع و یا (0-15فشارسنجی که دامنه کاري آن (
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 34صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

ساعت هیچ گونه  24لوله کشی به وجود می آید نشان دهد. در این آزمایش باید طی مدت  جزیی را که در اثر وجود نشت در
 افت فشاري در سیستم لوله کشی مشاهده نشود.

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدهش)، مجتمع آموزشی پوران پژوگروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

psi1در صورت عبور لوله گاز -47
4

از نقاط مرطوب یا نقاطی که در تماس با آب قرار دارد، نوارپیچی به چه شکل  

 باید صورت گیرد؟
 درصد 30پیچی هم) دو الیه نوارپیچی با روي1
 درصد 50پیچی هم) یک الیه نوارپیچی با روي2
 درصد 50پیچی هم) دو الیه نوارپیچی با روي3
 درصد 30پیچی همدرصد و الیه دوم با روي 50پیچی همروي) دو الیه نوارپیچی، الیه اول با 4
 

 صحیح است. 3گزینه  ،17مبحث  48قسمت ح صفحه  2-5-5-17 بند جزوه خالصه موسسه یا 8صفحه  براساس جواب:
ح) در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار می گیرد، باید نوار پیچی با یک 

 صورت گیرد. درصد 50دو الیه نوار پیچی با رویهم پیچی الیه اضافه انجام شده و جمعا 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 قانونا حرام است... هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و

psi1کشی گازدر لوله -48
4

 هاي زیر پخ زدن لبه لوله اختیاري است؟، در جوشکاري لب به لب در کدام یک از لوله

3) لوله به قطر اسمی 1
4

 اینچ 3) لوله به قطر اسمی 2   اینچ 

21) لوله به قطر اسمی 3
4

 اینچ 2) لوله به قطر اسمی 4   اینچ  

 
صحیح  1گزینه  ،17مبحث  38صفحه  1-5-4-17و استفاده از جدول  49قسمت پ صفحه  3-6-5-17 بندبراساس  جواب:

 است.
 : 1-5-4-17میلی متر باشد، پخ زدن لوله اختیاري است، بر اساس جدول  3اگر ضخامت لوله یا اتصال کمتر از 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 35صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

mmtind
mmtind

mmtind
mmtind

65.32
25.34/11

05.43
65.24/3

=⇒=
=⇒=

=⇒=
=⇒=

 

 صحیح است. 1پس گزینه 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 اینچ به ترتیب باید چند درصد باشد؟ 4حداقل و حداکثر شیب لوله افقی فاضالب به قطر  -49

    3و1) 1
    4و1) 2
    4و2) 3
 3و2) 4
 

 2گزینه ، 16مبحث  87صفحه  )2( "ب" 4-2-4-16و جدول  3-ب ،2-هاي ب قسمت 4-2-4-16 بندبراساس  جواب:
 صحیح است.

 شیب 16-4-2-4
 ب)مقدار شیب لوله هاي افقی.

 "ب")4-2-4-16()حداقل مقدار شیب لوله هاي افقی فاضالب براي لوله هاي با قطر نامی متفاوت، باید طبق ارقام جدول 2(
 ) باشد.2(
 درصد باشد. 4)شیب لوله هاي افقی فاضالب نباید بیش از 3(
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 36صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  باشد تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمیمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

psi1چنانچه لوله گاز -50
4

در کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد، چه اقداماتی در مورد لوله و کانال باید انجام  

 شود؟
 ) کانال تهویه مناسب داشته باشد تا از جمع شدن گاز در کانال پیشگیري شود.1
 کاري شود و کانال از بیرون توسط عایق رطوبتی در مقابل نفوذ آب محافظت شود.) لوله گاز باید عایق2
 هاي نفوذي به کانال در انتهاي کانال جمع شده و بوسیله پمپ تخلیه شود.کف کانال شیب مناسب داشته باشد تا آب )3
 ) لوله گاز باید عایق شده و کانال توسط ماسه خشک پر شود.4
 

 صحیح است. 4گزینه  ،17مبحث  46صفحه  6-4-5-17 بندجزوه خالصه موسسه یا  7صفحه براساس  جواب:
 )45(صفحهلوله کشی توکار : 

 استفاده شود. باید از اتصاالت فوالدي جوشی بدون درز و با روش جوشکاري برق* در اجراي لوله کشی توکار فقط 
 * جوشکاري باید یکنواخت و عاري از نواقص ظاهري باشد

داقل به فاصله حیا قائم قرار گیرند، باید لوله هاي گاز صورتی که لوله هاي گاز با سایر لوله هاي تاسیساتی و کابل برق در یک کانال افقی  در
 با سایر لوله ها و کابل برق فاصله داشته باشد. سانتی متر 10

ال شیب کانکف  وبه داخل کانال وجود داشته باشد، باید اطراف کانال را قیرگونی و لوله را عایق پوش نمود * در صورتی که امکان نفوذ آب 
 داده شود

 وله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد، پس از عایق کاري باید این کانال با ماسه خشک پر شود.* چنانچه ل
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  طبیعتا عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و مجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 کدام گزینه در مورد عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام صحیح است؟ -51
 بینی الزم براي تهویه سقف کاذب براي جلوگیري از جمع شدن گاز صورت گیرد.) باید پیش1
 ) عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام مجاز نیست.2
 ) باید داخل سقف کاذب اتصاالت از نوع جوشی باشد.3
 آمیزي شود.) باید اتصاالت از نوع جوشی بوده و لوله مطابق لوله هاي روکار رنگ4
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 37صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 صحیح است. 2گزینه  ،17مبحث  44قسمت ش صفحه  4-2-5-17 بندجزوه خالصه موسسه یا  7صفحه براساس  جواب:
 سقف کاذب حمام ها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع می باشد.ش)عبور لوله گاز از 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
هاي خروج و تخلیه آب، فاضالب و آب باران، در داخل یا خارج هایی که روي دهانههاي شبکهقطر سوراخ -52

شوند (مانند شبکه روي کفشوهاي آب باران سطح بام یا محوطه) حداکثر باید چند ساختمان، روي کف نصب می
 متر باشد؟میلی

1 (6   2 (8   3 (12   4 (10 
 

 صحیح است. 3گزینه  ،16مبحث  8صفحه  7-9-1-16 بندبراساس  جواب:
شبکه هایی که روي دهانه هاي خروج و تخلیه آب، فاضالب و آب باران ، در داخل یا خارج ساختمان ، روي کف  16-1-9-7

از  ربزرگ ت سوراخ هایی با قطر یا پهناي نباید نصب می شوند (از جمله شبکه روي کفشوهاي آب باران سطح بام یا محوطه )،
 داشته باشند. میلی متر 12

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

اینچ زیر سقف پارکینگ به صورت افقی تغییر مسیر  5لوله قائم فاضالب یک ساختمان پنج طبقه به قطر  -53
فقی تواند به لوله ااي بعد از زانوي پایین لوله قائم فاضالب میپارکینگ در چه فاصله دهد. فاضالب طبقه رويمی

 اصلی متصل شود؟
    متر بعد از زانوسانتی 127) 1
  متر بعد از زانوسانتی 75) 2
    متر بعد از زانوسانتی 50) 3
 ) بالفاصله بعد از زانو4
 

 صحیح است. 1گزینه ، 16مبحث  89صفحه  5-قسمت ب 5-2-4-16 بندبراساس  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 38صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 شاخه هاي افقی، لوله هاي قائم، دوخم 16-4-2-5
 ب)لولۀ قائم فاضالبی

بعد از آن هیچ شاخۀ افقی فاضالب نباید به لولۀ افقی فاضالب  برابر قطر لوله 10تا ) در فاصلۀ زانوئی پایین لولۀ قائم فاضالب و 5(
 متصل شود.

 

 
 

cminDL
inD

1275051010
5

min ==×=×=
=

 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

طبقه، لوله قائم هواکش باید توسط هواکش کمکی به لوله قائم فاضالب  30کشی فاضالب یک ساختمان در لوله -54
 فاصله بین نقاط اتصال چقدر باید باشد؟متصل شود. حداکثر 

 طبقه ساختمان 5) معادل ارتفاع 2  طبقه ساختمان  3) معادل ارتفاع 1
 طبقه ساختمان 8) معادل ارتفاع 4  طبقه ساختمان 10) معادل ارتفاع 3
 

 صحیح است. 3، گزینه 16مبحث  109صفحه  3-قسمت ب 3-2-5-16 بندبراساس  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 39صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 فاضالب قائم لوله هواکش و هواکش قائم هاي لوله 16-5-2-3
 طبقه یا بیشتر به آن متصل می شود، جز لوله قائم مشترك فاضالب و  5ب) هر لوله قائم فاضالب که شاخه هاي افقی فاضالب 

، باید هواکش کمکی نصب شود. این لوله هواکش باید طبقه 10حداکثر هر طبقه ، براي  10) در ساختمان هاي بلندتر از 3(
درجه ، متصل شود.  45شیب داشته باشد و دهانه باالیی آن به لوله قائم هواکش و دهانه پایین آن به لوله قائم فاضالب ، با زاویه 

 قطر نامی لوله هواکش کمکی باید برابر با قطر نامی لوله قائم هواکش باشد.
 

 توسط ،آزموناز  بعد اهیکوتبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه 

 
 باید حداقل چند برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران باشد؟بام  سطوح باز شبکه صافی کفشوي آب باران -55

 ) دو برابر4   ) یک و نیم برابر3  ) یک برابر2  دو و نیم برابر )1
 

 صحیح است. 3گزینه  ،16مبحث  124صفحه  2-قسمت الف 3-2-6-16 بندبراساس  جواب:
 کفشوي آب باران 16-6-2-3

الف) کفشوي آب باران باید از جنس مقاوم در برابر خوردگی و تابش آفتاب و اختالف درجه حرارت باشد و شبکه صافی داشته 
 باشد.

 برابر سطح دهانۀ لولۀ قائم آب باران باشد. 5/1) سطوح باز شبکه صافی باید دست کم 2( 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 nhttps://t.me/PouranGila :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
 تواند مورد استفاده قرار گیرد؟یک از لوازم بهداشتی میلوله قائم مشترك فاضالب و هواکش براي کدام -56

 ) براي همه لوازم بهداشتی جز سینک آشپزخانه1
 ) براي همه لوازم بهداشتی2
 ) براي همه لوازم بهداشتی جز توالت 3
 ) براي همه لوازم بهداشتی جز توالت و یورینال4
 

 صحیح است. 4گزینه  ،16مبحث  114قسمت الف صفحه  8-2-5-16 بندبراساس  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 40صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 هواکش و فاضالب مشترك قائم لولۀ 16-5-2-8
، با رعایت الزامات مندرج در این قسمت، می تواند به عنوان یورینالبدون اتصال فاضالب توالت و الف) لولۀ قائم فاضالب لوازم بهداشتی، 

 هواکش این لوازم بهداشتی نیز عمل کند
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  عتا عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و طبیمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
اینچ در طبقه همکف تا یک متر بعد از دیوار خارجی  4طول لوله اصلی افقی آب باران یک ساختمان به قطر  -57

متر است. روي این لوله افقی حداقل چند دریچه بازدید و با چه  35ساختمان (محل خروج لوله از ساختمان) 
 اي باید نصب شود؟ اندازه

 اینچ 3با قطر  اینچ و دیگري 4دریچه یکی با قطر  2) 1
 اینچ 4دریچه با قطر  2) 2
 اینچ 4دریچه با قطر  1)  3
 اینچ 4دریچه با قطر  3) 4
 

 صحیح است. 3گزینه  ،16مبحث  124صفحه  3-و ب 3-قسمت هاي الف 4-2-6-16 بندبراساس  جواب:
 دریچۀ بازدید 16-6-2-4

 لوله ها، در نقاط زیر باید دریچۀ بازدید نصب شود.الف) به منظور بازدید در موارد لزوم و رفع گرفتگی احتمالی 
متر (براي لوله هاي با قطر نامی کمتر  15) روي لولۀ اصلی افقی پائین ترین قسمت شبکه لوله کشی آب باران در فاصله هر 3( 

 میلی متر و بیشتر). 100متر (براي لوله هاي با قطر نامی  30در فاصله هر میلی متر) و  100از 
چۀ بازدید باید در جائی و به ترتیبی قرار گیرد که دسترسی به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن ب) دری

 وسایل مناسب گرفتگی لوله را برطرف کرد.
باشد و در لوله هاي با قطر نامی بزرگتر  میلی متر باید برابر قطر نامی لوله 100تا قطر نامی ) اندازة دریچۀ بازدید روي لولۀ آب باران 3( 

 میلی متر باشد 100میلی متر دریچۀ بازدید باید دست کم  100از 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  طبیعتا عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و مجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 41صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

ر داخلی لوله برگشت از منبع به دیگ حداقل قطر داخلی لوله خروجی دیگ به منبع انبساط باز و حداقل قط -58

,متر باید باشد؟ ظرفیت دیگ به ترتیب چند میلی k cal
hr

100  باشد.می 000

    30و  25) 1
   25و  25) 2
   30و  30) 3
 25و  30) 4
 

 صحیح است. 4گزینه جزوه تخصصی پوران پژوهش،  52صفحه  براساس جواب:
 : باز قطر لوله رفت منبع انبساط

30
1000

1000005.115
1000

)(
5.115)( =+=+= hr
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mmd 

 : باز منبع انبساط برگشتقطر لوله 
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1000

10000015
1000
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 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  نمی باشدتهیه شده و طبیعتا عاري از نقص مجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

مترمکعب در ساعت نفر به صورت مکانیکی حداقل چند  600براي تعویض هواي یک سالن سینما با ظرفیت  -59
 هواي ورودي از بیرون مورد نیاز است؟

1 (4،200   2 (7،560  3 (7،000  4 (2،100 
 

 صحیح است. 2گزینه  ،14مبحث  41صفحه  4-4-4-14و جدول  40صفحه  4-4-4-14 بندبراساس  جواب:
 

 ) باشد. 14-4-4-4مقدار هواي ورودي از بیرون باید دست کم مطابق جدول ( 14-4-4-4
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 42صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
است. اگر بخواهیم  5/2کننده شود. طول هر گرمبراي یک پارکینگ از سیستم گرمایش تابشی استفاده می -60

) باید Hها از سطح پارکینگ (کننده)، فاصله سطح تابش گرمLتر طول را پوشش دهد (م 5کننده حداقل هر گرم
 متر است). 5/1هایی که در پارکینگ هستند حداکثر متر باشد؟ (ارتفاع اتومبیلحداقل چند سانتی

 
 
 
1 (270 
2 (300 
3 (240 
4 (250 

 
 است.صحیح  1، گزینه 14مبجث  106صفحه  6-13-8-14 بندبراساس  جواب:
 دستگاه باید طبق دستورالعمل کارخانۀ سازنده نصب گردد. 14-8-13-6
انجام شود و فاصلۀ سطح تابش دستگاه  NFPA-30و  A-88 NFPAنصب دستگاه در پارکینگ و گاراژها باید با رعایت الزامات  -

 باشد. فوت) 4میلیمتر ( 1200دست کم از باالي اتومبیل 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 43صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 
 بدست می آید : فاصلۀ سطح تابش دستگاه از باالي اتومبیل اتومبیل و حداقلاز مجموع حداکثر ارتفاع 

mH 7.22.15.1min =+= 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و طبیعتا مجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

   
   

 

 

 تهیه و تنظیم :  

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
 )مهندس امین شعبانی، ده (دکتر تن زا

 

 ) 1397  بهمن( 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه    )97 بهمن( پاسخ تشریحی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 44صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 

 

و پیشنهادات خود را با ایمیل لطفا نظرات 
PouranGilan@gmail.com مطرح نمایید 

 https://t.me/PouranGilanلینک کانال تلگرام: 
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی 
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