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 اینچ به ترتیب چند درصد است؟  4حداقل شیب لوله های افقی آب باران و فاضالب به قطر  (1

 درصد 2و  2به ترتیب ( ۴ درصد 1و  2( به ترتیب 3  درصد 2و  1به ترتیب ( 2 درصد 1و  1( به ترتیب 1
  جریان و شیب - "الف":مورد  125صفحه  5-2-6-16بند 

جریان آب باران در داخل کفشوهای آب باران بام و لوله های قائم و افقی باید با پیش بینی شیب های مناسب و بطور ثقلی ( 1)
 صورت گیرد.

 فقی آب باران باید دارای شیب یکنواخت و مناسب جهت دور کردن آب باران از لوله های قائم باشند.لوله های ا (2)
 شیب معکوس در لوله های افقی آب باران مجاز نیست. (3)
 حداقل شیب لوله های افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد. (۴)

 :87صفحه  ۴-2-۴-16جدول 
 (: حداقل شیب لوله های افقی فاضالب2) "ب"( ۴-2-۴ -16جدول شماره )

 حداقل شیب قطر اسمی لوله

 اینچ بر فوت طول درصد اینچ میلی متر

2تا  65تا 
1

2
 2 1

4
 

1 1 6تا  3 150تا  80

8
 

1 5/0 و بزرگتر 8 و بزرگتر 200

16
 

 صحیح است. 1گزینه 

 

و چند دستشویی  آبخوریحداقل چند ، به ترتیب متر مربع 2000در یک ترمینال مسافربری با مساحت  (2

 نیاز است؟ 

 نفر 25عدد برای  1 -نفر 20عدد برای هر  1( 2  نفر 200عدد برای  1 -نفر 75عدد برای هر  1( 1

 نفر 200عدد برای  1 -نفر 75عدد برای هر  1( ۴ نفر 200عدد برای  1 -نفر 1000عدد برای هر  1( 3
  کنندگانحداقل تعداد لوازم بهداشتی بر حسب تعداد استفاده :29صفحه"الف" 2-3-2-16جدول 

 نوع کاربری ساختمان (1توالت) دستشویی دوش -وان خوریآب

 - نفر 75عدد برای  1
عدد برای  1

 نفر 25

 مردانه نفر 20عدد برای  1
 ساختمان اداری

 زنانه نفر 20عدد برای  1

 1000عدد برای  1
 نفر

- 
 عدد برای 1

 نفر 200

های ترمینال مردانه نفر 75عدد برای  1
مسافرتی)هوایی، دریایی، 

 اتوبوس(
 زنانه نفر 75عدد برای  1

 صحیح است. 3گزینه 

 Hs)شهر سردشت ) دربام ساختمان های مشابهی لوله هواکش روی  کدام گزینه در مورد مقایسه ارتفاع  (3

مشابه و هردو دارای کاربری یکسان می باشند، از بام (صحیح است؟ )ساختمان ها kH) مانو شهر کر

 ساختمان جهت اقامت یا سکونت و کار استفاده ای نمی شود(
1 )Hs=  kH = 302    سانتی متر )Hs < kH = 30سانتی متر  

3 )kH < sH = 30۴   سانتی متر )Hs=  kH = 2.2 متر 
سانتیمتر از کف تمام شده  30وله هواکش روی بام باید دست کم انتهای باالی ل - "1-الف": مورد 109صفحه  ۴-2-5-16بند 
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 بام، در نقطه خروج لوله هواکش، باالتر باشد. این ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه به حداکثر ارتفاع برف افزایش یابد.

 متر از کف تمام شده بام باالتر رود. 2/2اگر از بام برای سکونت، اقامت یا کار استفاده شود، باید انتهای لوله هواکش دست کم  (1)

 صحیح است. 2گزینه 

 به ترتیب چند میلی متر است؟  « وان و کف شوی خانگی»حداقل اندازه سیفون لوله ای برای  (۴

1 )۴0 – 80  2 )۴0 - 50  3) 32 - 80  ۴  )32 - 50 

  سیفون های لوله ای برای لوازم بهداشتی(: حداقل اندازه 1) "ت"(16-۴-2-3جدول شماره ) :86صفحه  3-2-۴-16جدول 
 قطر اسمی سیفون لوازم بهداشتی

1 32 دستشویی
1

4
 

1 32 بیده
1

4
 

1 ۴0 سینک عمومی
1

2
 

1 ۴0 وان
1

2
 

1 ۴0 زیردوشی
1

2
 

1 32 آب خوری
1

4
 

1 ۴0 سینک آشپزخانه و رستوران
1

2
 

1 ۴0 یورینال
1

2
 

 4 100 توالت شرقی
1 ۴0 لگن رختشویی دستی

1

2
  

 2 50 رختشویی خانگی ماشین
 3 80 ماشین رختشویی تجاری

1 ۴0 ماشین ظرف شویی خانگی
1

2
 

 3 80 ماشین ظرف شویی تجاری
 2 50 کف شوی خانگی

 3 80 کف شوی فضاهای عمومی و تجاری

 صحیح است. 2گزینه 

 کدام گزینه نادرست است؟ (5

 میلی متر زیر تراز نصب لوله تراشید. 75سنگی را دست کم تا ( اگر در کف بستر لوله گذاری سنگ مشاهده شود ، باید قسمت 1
 ( اگرخاک کف بستر لوله گذاری ضعیف و غیر مقاوم باشد باید کف بستر را به عمق دست کم دو برابر قطر لوله بیشتر حفر کرد.2
 یچ اتصالی خالی نماند. ( ( قرار دادن لوله در کف بستر لوله گذاری روی تکیه گاه منقطع به شرطی مجاز است که زیر ه3
میلی متری  150( اگر عمق ترنج بیش از آنچه برای تراز لوله گذاری الزم است باشد ، در این حالت باید کف ترنج را با الیه های ۴

 ماسه و شن نرم پر کرد.
 
  132صفحه  2-۴-6-16بند : 

میلی متری  150در این حالت باید کف ترنج را با الیه های ب( اگر عمق ترنج بیش از آنچه برای تراز لوله گذاری الزم است باشد ، 
 ماسه و شن نرم پر کرد و هر الیه را جداگانه کوبید تا در تراز نصب لوله ، تکیه گاه یکنواخت و مقاومی پدید آید .

http://www.rooboon.ir/
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نصب لوله تراشید میلی متر زیر تراز  75پ( اگر در کف بستر لوله گذاری سنگ مشاهده شود ، باید قسمت سنگی را دست کم تا 
و کف بستر را با ماسه و شن نرم پر کرد و کوبید تا تکیه گاه یک دست و یکنواخت و مقاومی پدید آید . لوله را نباید مستقیما روی 

 بستر سنگی قرار داد.
نتقل شود . قرار دادن گاه لوله ، در طول بین دو اتصال، باید پیوسته باشد و وزن لوله به طور یکنواخت به این تکیه گاه م ت( تکیه

یا در فاصله ی بین دو اتصال لوله باشد و زیر قسمتی از طول لوله خالی بماند ،مجاز  لوله روی تکیه گاه منقطع ، که فقط زیر اتصال
 نیست.

قرار داد  ث( اگرخاک کف بستر لوله گذاری ضعیف و غیر مقاوم باشد و تنوان آن را مستقیما به عنوان تکیه گاه لوله مورد استفاده
، باید کف بستر را به عمق دست کم دو برابر قطر لوله بیشتر حفر کرد و با الیه های ماسه و شن نرم تا تراز لوله گذاری پر کرد و 

 کوبید ، تا تکیه گاه مناسبی پدید آید .

 صحیح است. 3گزینه 

ز و صنعتی محسوب یک کارگاه رنگ که تصرف مخاطره آمی جداکننده حفاظتی دیوارهای مقاومت حداقل (6

 نمی شود چقدر است؟

  یک ساعت با تامین سیستم خودکار اطفای حریق در فضا( 1
    یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفای حریق( 2
  دو ساعت (3
 3و 1گزینه ( ۴

 محافظت فضاهای فرعی حادثه خیز 3-2-3جدول 

تمهیدات   مقاومت اجزای جدا کننده در برابر آتش یا سایر
 محافظتی در داخل فضا

 اتاق یا فضا

 یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفای حریق
کیلووات )حدود  120موتور خانه هایی با ظرفیت بیش از 

 بی تی یو بر ساعت( ۴00000

 یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفای حریق

 اتاق دیگ بخار )بویلر( با فشار بیش از یک اتمسفر
 کیلووات 7.5پی اس آی( و توان بیشاز  15)حدود 
 اسب بخار( 10)حدود 

 اتاق تجهیزات سرد کننده یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفای حریق

 اتاق کوره زباله سوز دو ساعت و تامین سیستم خودکار اطفای حریق

دو ساعت یا یک ساعت با تامین سیستم خودکار اطفای حریق در 
 فضا

جزو گروه )خ( نبوده و در دسته تصرف ساختمان کارگاه رنگ که 
 های صنعتی واقع نشده باشد

 یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفای حریق
آزمایشگاه ها و فروشگاه هایی که جزو گروه )خ( نبوده و در تصرف 

 ( واقع شده باشند.2-های )آ( و)د

 متر مربع 9لباس شویی با مساحت بیش از  اتاق های ماشین یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفای حریق

 اتاق های انباشت زباله و ضایعات در بیمارستان ها یک ساعت

 متر مربع 9.0اتاق های انباشت زباله و ضایعات با مساحت بیش از  یک ساعت

دیوار و سقف/ کف یک ساعت مقاومت در برابر آتش برای گروه 
سقف/ کف دو ساعت  های )ح(، )ص(، )خ(، )ن(، و )ف(. دیوار و

 مقاومت در برابر آتش برای گروه های )ت(، )آ(، )د( و )م(.

اتاق های حاوی سیستم های باتری اسیدی سربی، نیکل کادمیم 
لیتر، برای ژنراتور های برق  ۴00)و مشابه آنها( با ظرفیت بیش از 

 اضطراری یا دائم

 صحیح است. 4گزینه 

 حداقل چند راه خروج مستقل و دور از هم باید پیش بینی شود؟ متصرف  نفر 700در ساختمانی با  (7

http://www.rooboon.ir/
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1 )2   2) 5   3)۴   ۴ )3 
  حداقل تعداد الزم خروج بر حسب بار تصرف طبقه :78صفحه  17-3-3-6-3جدول 

 حداقل تعداد خروج بار تصرف طبقه
1-500 2 

501-1000 3 
 ۴ 1000بیش از

 صحیح است. 4گزینه 

 

 است؟کدام گزینه صحیح  (8
  درهای آتش باید دارای آستانه باشد. تمام چنانچه ساختار کف از نوع قابل سوختن باشد، زیر( 1
 باشد.آستانه  آتش باید دارایدر مواردی که کف با مصالح غیر قابل سوختن ساخته شده باشد، زیر درهای ( 2
 داکثر نیم ساعت محافظت، باید دارای آستانه باشد.چنانچه ساختار کف از نوع قابل سوختن باشد، زیر درهای آتش با نرخ ح( 3
چنانچه ساختار کف از نوع قابل سوختن باشد، زیر درهای آتش )به استثنای درهای با نرخ حداکثر نیم ساعت محافظت(، باید ( ۴

 .دارای آستانه باشد

 آستانه درهای آتش  ۴ - 2 - 11 - 8 - 3بند 
ختن ساخته شده باشد، در زیر درهای آتش نیازی به آستانه نیست. اما چنانچه ساختار در مواردی که کف با مصالح غیر قابل سو

کف از نوع قابل سوختن باشد، زیر درهای آتش )به استثنای درهای با نرخ حداکثر نیم ساعت محافظت(، باید دارای آستانه باشد. 
 عرض پروفیل های جانبی چارچوب در باشد. این آستانه باید از مصالح غیر قابل سوختن ساخته شود و عرض آن برابر

 صحیح است. 4گزینه 

 ؟تمام شود به چه صورتی ، باید داد ادامهساختمان  یک تا پایین ترین قسمت را شفتینتوان  اگر (9
به اتاقی دارای کاربرد مرتبط با شفت ختم شود. اتاق باید از بقیه ساختمان توسط ساختاری با درجه مقاومت در برابر آتش و ( 1

 جدا شود. نیم ساعتدرجه محافظت بازشو حداقل 
ی که شفت از در پایین ترین سطح خود با ساختاری دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش یکسان با مقاومت پایین ترین کف( 2

 باشد. بیست دقیقهمیان آن عبور می کند محصور شود. این مقاومت نباید کمتر از 
به اتاقی دارای کاربرد مرتبط با شفت ختم شود. اتاق باید از بقیه ساختمان توسط ساختاری با درجه مقاومت در برابر آتش و ( 3

 محافظت دوربند شفت جدا شود.درجه محافظت بازشو حداقل برابر با درجه مورد نیاز برای 
با مقاومت پایین ترین کفی که شفت  متفاوتدر پایین ترین سطح خود با ساختاری دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش ( ۴

 از میان آن عبور می کند محصور شود. این مقاومت نباید کمتر از درجه الزم برای دوربند شفت باشد.
 یینی دوربند شفتانتهای پا 7 - 6 - 8 - 3بند 

 های زیر تمام شود: هر شفتی که تا انتهای پایین ترین قسمت ساختمان یا سازه امتداد نداشته باشند، باید به یکی از حالت 
در پایین ترین سطح خود با ساختاری دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش یکسان با مقاومت پایین ترین کفی که شفت  -1

 ی کند محصور شود. این مقاومت نباید کمتر از درجه الزم برای دیوار شفت باشد.از میان آن عبور م
به اتاقی دارای کاربرد مرتبط با شفت ختم شود. اتاق باید از بقیه ساختمان توسط ساختاری با درجه مقاومت در برابر آتش و  -2

 شفت جدا شود. درجه محافظت بازشو حداقل برابر با درجه مورد نیاز برای محافظت دوربند 

 صحیح است. 3گزینه 

 

 

جزئی از خروج که از دیگر فضاهای داخل ساختمان یا سازه به وسیله ساختار دارای درجه بندی مقاومت  (10

http://www.rooboon.ir/
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در برابر آتش و محافظت کننده های بازشو جدا شده است و مسیر عبور محافظت شده ای را به سمت 

 چه نام دارد؟ دیک تخلیه خروج یا به یک معبر عمومی تأمین می کن
 دیوار جداکننده آتش( ۴  دوربند خروج (3  پوشش مانع حرارتی (2 در آتش( 1

 7صفحه دوربند خروج: تعریف 
جزئی از خروج که از دیگر فضاهای داخل ساختمان یا سازه به وسیله ساختار دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش و محافظت 

مسیر عبور محافظت شده ای را به سمت یک تخلیه خروج یا به یک معبر عمومی تأمین می کننده های بازشو جدا شده است و 
 .کند

 صحیح است. 3گزینه 

در معبری شیبدار ساخته شده است. بنا به درجه  45ساختمانی مطابق شکل روبرو و با سقف شیب دار  (11

 a=10 , b=15  ؟باشد می چقدرارتفاع این ساختمان تعریفی از ارتفاع ساختمان در مقررات ملی ساختمان، 

, c=12 

 

 متر  1۴.75( 1
 متر 5/12( 2

 متر 70/11( 3

 متر 1۴( ۴

 
  حداکثر ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی بر حسب تعداد 32 و  31صفحه   1-2-1-۴-۴بند :

طبقات آنها، از نظر این مبحث مطابق مقادیر تعیین شده در این قسمت است، مگر آن که به دلیل 
شرایط خاصی اقلیمی و یا نوع تصرف یا ساختار بنا، مقادیر دیگری برای ارتفاع مجاز ساختمان ها در 

 طرح های مصوب توسعه و عمران شهری یا در مقررات اختصاصی تصرف ها تعیین شده باشد.
: مبنای محاسبه ارتفاع ساختمان، فاصله عمودی تراز متوسط کف معبر مجاور، 17صفحه  2-۴بند 
 های مسطح است.توسط ارتفاع بام شیب دار یا باالترین نقطه جان پناه در بامتا م

در این پرسش ارتفاع را از وسط کف معبر تا زیر بام می خواهد که طبق راه حل زیر جواب را می 
  یابیم.

 = تراز متوسط کف معبر تا زیر بام→m 3.75=2÷7.5 = متوسط ارتفاع بام شیب دار
𝑎+𝑐

2
 = ( 12+01 ) /2= 11 m→ ارتفاع

11+3.75 = ساختمان  = 1۴.75 m 

 صحیح است. 1گزینه 

 

یک پارک حفاظت  ساختمان ویک حداقل فاصله بین  که حریم مصوب وجود نداشته باشد، در صورتی  (12

 چقدر باید باشد؟ شده ملی

 متر300( ۴        متر   30 (3  متر 200( 2  متر 20( 1
 

رعایت حریم های مصوب در حاشیه عوارض طبیعی از جمله جنگل، دریا، پارک حفاظت شده ملی، چشمه ها،  7 - 2 - ۴ - ۴بند 
رودخانه ها، نهرها و مسیل ها برای تمام گروه های ساختمانی الزامی است. در صورتی که حریم مصوب وجود نداشته باشد، باید 

 متر بین ساختمان و این اراضی رعایت شود 30حداقل فاصله 

 صحیح است. 3گزینه  

http://www.rooboon.ir/


 سه آموزشی روبونموس            پنجمآزمون جامع مرحله 

  

6   صفحه 

 
www.rooboon.ir        t.me/rooboon 

 

در صورتیکه  باشد. 0.5 طبقه سوم ساختمان در معبر عمومی در بالکنآمدگی مجاز  حداکثر پیشاگر  (13

متر فرض شود حداقل عرض پیاده رو در یک طرف و حداقل عرض سواره رو چقدر می  12عرض کل معبر 

 (و پیاده رو دو طرفه می باشد متر باالتر است 5/5آمدگی از کف معبر  ؟ )خط زیرین پیش تواند باشد
1 )1.3 - 10  2 )1.5- 9.55  3 )1.3-9.۴  ۴ )1.5-9 
  متر در معابر  80/0پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از خط مرز مالکیت، به عمق حداکثر  -: آ38صفحه  1-5-۴-۴بند

متر ارتفاع داشته  50/3نقطه کف معبر حداقل  متر، در صورتی که حد زیرین پیش آمدگی از باالترین 20تا  12عمومی با پهنای 
 متر فاصله افقی داشته باشد. 80/0و حد پیش آمدگی آن از لبه سواره رو حداقل 

 شکل می باشد. سیمنکته: گام اول در این پرسش تر

 
 m 1.3 = 0.8 + 0.5 =عرض پیاده رو

 m 12 =عرض سواره رو + عرض پیاده رو × 2
 m 9.4 = 2.6 – 12 =عرض سواره رو

 

 صحیح است. 3گزینه 

 

 (تأمین نور به صورت طبیعی)حداقل سطح شیشه در راه پله ها به ازای هر طبقه چند مترمربع می باشد؟  (1۴
 متر مربع 8/0( ۴ یک سوم سطح دیوار         (3  متر مربع 9/0( 2  یک پنجم سطح دیوار( 1
  تامین نور بصورت طبیعی صورت گیرد، سطح شیشه الزامی طبق  : در راه پله ها، در مواردی که 50صفحه   2-10-1-5-۴بند

 مترمربع به ازای هر طبقه است. 9/0و حداقل  6-۴جدول 

 صحیح است. 2گزینه 

 

 ........دارای سونای خشک باشد یچنانچه ساختمان (15

 تعبیه گردد. متر در ارتفاع دید 0.30 × 0.50یک پنجره با ابعاد حداقل باید  (1
 و دریچه تهویه باشد. حداقل یک در با قابلیت باز شدن از هر دو سوباید دارای  (2
        باید دارای دریچه تهویه باشد و الزامات مربوط به پنجره و در با توجه امکانات سازنده در نظر گرفته می شود.  (3
 2و   1گزینه های ( ۴

اید دارای حداقل یک در با قابلیت باز شدن از هر دو سو، چنانچه ساختمان دارای سونای خشک باشد، ب 7 - 2 - 13 - 5 - ۴بند 
متر در ارتفاع دید و یک دریچه تهویه مطابق الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملی  0.30 × 0.50یک پنجره با ابعاد حداقل 

ساختمان باشد. نصب تاسیسات الکتریکی در این نوع سونا، به منظور جلوگیری از ایجاد خطر برای استفاده کنندگان و همچنین 
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 و چهاردهم مقررات ملی ساختمان منطبق باشد.محافظت در برابر حریق، باید با مقررات ایمنی مربوط در مباحث سوم، سیزدهم 
 

 صحیح است. 4گزینه 

 

متر به ترتیب  27متر و  23با ارتفاع ساختمان مسکونی تعداد چراغ روشنایی در چاه های آسانسور دو  (16

 برابر است با:

(1 ۴- 5   2 )3-۴   3 )5-6    ۴ )5-5 
  نحو مطلوب تأمین گردد. بدین ترتیب الزم است دو عدد چراغ در : روشنایی چاه آسانسور باید به 18صفحه  6-3-2-2-15بند

متر با حفاظ و با قابلیت روشن و خاموش  7متر از باالترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چراغ ها با فواصل حداکثر  5/0فاصله 
 شدن از محل موتور خانه نصب شوند.

متر نصب می شود که با توجه به  7نقطه چاه و مابقی به فاصله  پایین ترین دو چراغ در باالترین و 6-3-2-2-15نکته: مطابق بند 
 می باشد. 5 ارتفاع چاه مجموعا تعدا چراغ ها برابر

 
 

 
 

 صحیح است. 4گزینه 

 

 کیلوگرم فرض شود( 80نفر چند متر مربع است ؟ )هر نفر  15حداکثر مساحت کابین متناسب با  (17
1 )2.۴3    2) 2.5   3 )3    ۴ )2.8 

 )الف( حداکثر مساحت کابین متناسب با ظرفیت 1-2-2-2-15:جدول  16)الف( صفحه  1-2-2-2-15جدول 
 کیلوگرم خواهد شد. 1200نفر  15وزن 

 جرم )کیلوگرم( -ظرفیت حداکثر مساحت مفید کابین )متر مربع(
37/0 100 (1) 
50/2 1050 
65/2 1125 
80/2 1200 

27m 
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90/2 1250 
95/2 1275 

 صحیح است. 4گزینه 

دکمه بوده و در ارتفاعی برابر  ...........دکمه های زنگ اخبار و توقف اضطراری در کابین )در صورت وجود(  (18

 .میلی متر نصب شوند .................با 
 780 -( پایین ترین2  500 -بزرگترین (1
 890 -( پایین ترین۴  700 -بزرگترین (3
 

های زنگ اخبار و توقف اضطراری در کابین )در صورت وجود( پایین ترین دکمه بوده و در ارتفاعی برابر دکمه  8-۴-6-2-15بند 
 میلی متر از کف کابین ارتفاع داشته باشد. 1370میلی متر نصب شوند و باالترین دکمه نباید بیش از  890با 

 صحیح است. 4گزینه 

 

 ؟ وری نیستکدام مورد ضر کردن  لحاظ ها در طراحی موتورخانه (19
 .میلی متر باشد ۴00حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات ثابت  (1
  .میلی متر باشد 2000حداقل ارتفاع موتورخانه در نواحی تردد و دسترسی ( 2
   .میلی متر باشد ۴00حداقل فضای باز در جلوی تابلوهای کنترل آسانسور  (3
 .میلی متر باشد 300تا زیر سقف موتورخانه حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش ( ۴
 

طراحی و اجرا گردد. در صورت  2ابعاد موتورخانه )در صورت وجود( باید طبق نقشه ها و جدول های پیوست  2-5-2-2-15بند 
 عدم امکان لحاظ هریک از این ابعاد در طراحی موتورخانه، موارد زیر باید رعایت شود:

 میلی متر باشد؛  700تابلوهای کنترل آسانسور  الف( حداقل فضای باز در جلوی
 میلی متر باشد؛  ۴00ب( حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات ثابت 

 میلی متر باشد؛  500پ( حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات در حال چرخش 
 میلی متر باشد؛  2000ت( حداقل ارتفاع موتورخانه در نواحی تردد و دسترسی 

 میلی متر باشد؛  300اقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتورخانه ث( حد

 صحیح است. 3گزینه 

 

پلکان برقی باید در محلی که بیشترین تردد مسافران از آنجا صورت می گیرد تعبیه گردد، و بدون بروز  (20

تر منتقل نماید. در صورت عدم اغتشاش در مسیر حرکت عادی آن طبقه، افراد را به سطح باالتر یا پایین 

در ابتدا و انتهای پلکان برقی  شوند. امکان رؤیت باید با عالئم مناسبی افراد به سمت پلکان برقی هدایت

فضای غیرمحصور مناسبی در نظر گرفته شود، به نحوی که مسافران به راحتی به مسیر حرکت خود ادامه 

 ......حداقل عرض این فضا باید یری شود.داده از ازدحام در قسمت ورودی و خروجی جلوگ

 اشد.میلی متر از هر طرف بیشتر ب 80فاصله لبه ی بیرونی دستگیره ها به عالوه دو برابر به اندازه  (1
  اشد.میلی متر از هر طرف بیشتر ب 50به اندازه فاصله لبه ی بیرونی دستگیره ها به عالوه ( 2
 اشد.میلی متر از هر طرف بیشتر ب 60ستگیره ها به عالوه فاصله لبه ی بیرونی ددو به اندازه  (3
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 اشد.میلی متر از هر طرف بیشتر ب 80به اندازه فاصله لبه ی بیرونی دستگیره ها به عالوه ( ۴
در ابتدا و انتهای پلکان برقی فضای غیرمحصور مناسبی در نظر گرفته شود، به نحوی که مسافران به راحتی به  2-1-3-15بند 

حرکت خود ادامه داده از ازدحام در قسمت ورودی و خروجی جلوگیری شود. حداقل عرض این فضا باید به اندازه فاصله لبه مسیر 
متر باشد )شکل  2.5میلی متر از هر طرف بیشتر بوده و عمق آن از انتهای دستگیره حداقل  80ی بیرونی دستگیره ها به عالوه 

 شد حداقل عرض باید دو برابر فاصله بین مرکز دو دستگیره باشد.متر با 2(، در صورتی که عمق 15-3-1-2

 صحیح است. 4گزینه 

 

 را به درستی نشان می دهد دنده ایدر اتصال  انشعاب رو به پایین -درجه 90کدام گزینه سه راه (21

1 )   2 )  
 

3)    ۴ ) 
 :16۴صفحه  2-۴-2پیوست 

 

 صحیح است. 3گزینه 

حداقل قطر اسمی لوله های آبرسانی به لوازم بهداشتی )شیر برداشت آب، سینک آشپزخانه صنعتی و  (22

 بیده( به ترتیب چند میلیمتر باید باشد؟ 

1 )15- 15- 10  2 )15 – 20- 10  3 )20 – 15 – 10  ۴ )20 – 15 – 15  
   لوله های آب رسانی به لوازم بهداشتی مختلف: حداقل قطر اسمی  "الف"( 16-3-3-۴جدول ) : ۴3صفحه ۴-3-3-16جدول 

 حداقل قطر اسمی لوله لوازم بهداشتی
 2/1 15 وان

 8/3 10 بیده
 2/1 15 سینک یا سینی

 2/1 15 ماشین ظرفشویی خانگی
 8/3 10 آب خوری

 2/1 15 شیر سرشلنگی
 ۴/3 20 سینک آشپزخانه صنعتی
 2/1 15 سینک آشپزخانه خانگی

 2/1 15 یک، دو، سه خانه -لگن رختشویی
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 8/3 10 دستشویی
 2/1 15 دوش با یک سردوش

 ۴/3 20 سینک با شلنگ و افشانک
 2/1 15 سینک شستشوی عمومی

 2/1 15 یورینال با فالش تانک
 ۴/3 20 یورینال با فالش والو

 2/1 15 شیر برداشت آب
 2/1 15 شیر آفتابه

 2/1 15 توالت با فالش تانک
 1 25 فالش والوتوالت با 
 نکته: به عالمتگذاری روی جدول دقت شود.

 صحیح است. 2گزینه 

 میلیمتر باشد. ید بیش از..........نباشبکه روی کفشوهای آب باران سطح بام یا محوطه قطر سوراخ های  (23

1 )10   2 )12   3 )15    ۴ )20 
  تخلیه آب، فاضالب و آب باران، در داخلی یا خارج ساختمان، شبکه هایی که روی دهانه های خروج و  :8صفحه  7-9-1-16بند

نباید سوراخهایی با قطر یا ابعاد بزرگتر از شوند )از جمله شبکه روی کفشوهای آب باران سطح بام یا محوطه(، روی کف نصب می
 میلیمتر داشته باشند. 12

 صحیح است. 2گزینه 

نفر بیشتر شود طبق مقررات باید درب رو به بیرون و  ........تعداد افراد استفاده کننده از یک فضا از اگر  (2۴

 موافق خروج باز شود؟

 1 )50   2 )۴0   3 )30    ۴ )25 
  تمام درهای واقع در مسیرهای دسترس و خروج در موارد زیر، باید موافق جهت خروج بچرخند: ۴9صفحه  2-5-1-5-۴بند : 

 درهای واقع در دوربندهای خروج. -آ
 درهای واقع در فضاهای پرخطر. -ب
 نفر و بیشتر.  50درهای اتاق ها و فضاهای با بار تصرف  -پ

 صحیح است. 1گزینه 

 

 کدام گزینه نادرست است؟ (25
در صورتی که دیواره های چاه آسانسور از نظر مقاومت به آتش درجه بندی شده باشند، باید درهای لوالیی همان درجه و  (1

 نصف آن درجه بندی را دارا باشند.درهای اتوماتیک حداقل 
استفاده از هر نوع وسایل آتش نشانی در موتورخانه آسانسور به شرطی مجاز می باشد که این تجهیزات برای اطفای حریق ناشی ( 2

  از آسانسور به کار روند.
انه به شرطی مجاز می باشد که این انبار کردن و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و یا غیر قابل اشتعال در چاه موتورخ (3

 به صورت روزانه از آنجا خارج گردد.تجهیزات 
داشته تمام آسانسورها باید به طبقه ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص می شود منتقل شوند و کلید آتش نشان ( ۴

 باشند.
به شرطی مجاز می باشد که این تجهیزات برای اطفای استفاده از هر نوع وسایل آتش نشانی در موتورخانه آسانسور  7-7-2-15بند 
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 حریق ناشی از آسانسور به کار روند.
انبار کردن و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و یا غیر قابل اشتعال در چاه آسانسور، موتورخانه و یا چاهک آسانسور  15-2-7-8

 ممنوع می باشد.
نسور از نظر مقاومت به آتش درجه بندی شده باشند، باید درهای لوالیی همان در صورتی که دیواره های چاه آسا 15-2-7-9

 درجه و درهای اتوماتیک حداقل نصف آن درجه بندی را دارا باشند.

 صحیح است. 3گزینه 

 
 

عرض مسیر  ،روشعاع درونی مسیر چرخش خود، ارتفاع مجاز ،تعداد محل توقف خودرو در کدام گزینه  (26

 ؟ می تواند صحیح باشد و توما به ترتیب در توقفگاه های بزرگ  شیبراه روبازشیب در و  رفت و آمد

 %20  –متر 2.5 –متر ۴  –متر  2.7 -35( 2  %17  –متر 6 –متر ۴  –متر  2.2 -30(  1
 %10  –متر 3 –متر ۴  –متر  2.۴ -25( ۴  %1۴  –متر 6 –متر 6  –متر  2.5 -27( 3
  دارای (، متوسط )محل توقف خودرو 3دارای حداکثر توقفگاه های خودرو به سه گروه کوچک ): 1۴صفحه  2-۴قسمت اول: بند
 شوند.(، در انواع خصوصی و عمومی تقسیم میمحل توقف خودرو 25دارای بیش از خودرو(، و بزرگ ) 25تا حداکثر  ۴

نظور تقلیل خطرات ناشی از حریق، از : ارتفاع مجاز توقفگاه های کوچک خودرو، به م69صفحه  1-2-10-5-۴قسمت دوم: بند 
متر 20/2کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود تأسیسات یا عناصر سازه ای در زیر سقف، تا پایین ترین نقطه آن ها حداقل 

 .متر است ۴0/2توقفگاه های متوسط و بزرگ حداقل ارتفاع است. در 
باشد. در توقفگاه  متر کمتر 5.00های بزرگ و متوسط نباید از  وقفگاه حداقل عرض مسیر رفت و آمد در ت 5 - 2 - 10 - 5 - ۴

 متر باشد. 3.00های کوچک حداقل مسیر رفت و آمد، باید هم عرض شیبراه، 
 متر یک شیب حداکثر. است ٪15خصوصی ی متوسط و بزرگ توقفگاه هاحداکثر شیب در شیبراه روباز در  7 - 2 - 10 - 5 - ۴

 .باشد ٪10یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از  و ابتدا
 در نظر گرفته شود. متر 5.00کمتر از ها نباید  شعاع درونی مسیر چرخش خودرو در توقفگاه 2 - 2 - 10 - 5 - ۴
 

 صحیح است. 3گزینه 

 

ش  حداقل چقدر فاصله داشته باشد تا یک کارگر بتواند به راحتی با دیوار مقابلاز دریچه بازدید فاضالب  (27

  فنر زدن گرفتگی لوله را برطرف نماید؟ 

 متر 0.35(۴   متر 1 (3  متر 0.۴5 (2   متر 0.5( 1
  نصب دریچه بازدید - "پ": مورد 90صفحه  6-2-۴-16بند 

رسی به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن ( دریچه بازدید باید در جایی و به ترتیبی نصب شود که دست1)
 سانتیمتر باشد. ۴5فنر، یا ابزار دیگر، گرفتگی لوله را برطرف کرد. فاصله دریچه بازدید از دیوار مقابلش باید دستکم 

 صحیح است. 2گزینه 

مقاومت الزم در برابر  قرار دارد. تولید کفش کارگاه و یک کافی شاپدر دو طرف یک دفتر مهندسی یک  (28

دفتر مهندسی از کافی شاپ و کارگاه به ترتیب چقدر است؟) به شبکه بارنده مجهز جداسازی جهت  آتش

 می باشد(

 ساعت 3 -ساعت2( 1
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  ساعت 1 -ساعت 2 (2
 ساعت 2 –ساعت  1 (3
 ساعت 3  -ساعت 1( ۴

  30صفحه  2-۴-2-3جدول  2-۴-2-3بند : 
 .)ح(ای دفتر مهندسی تصرف حرفه 

 2کافی شاپ تصرف ت 
 1کارگاه تولید کفش تصرف ص 

توان در صورتی که شبکه بارنده ی خودکار تایید شده مجهز باشد ، می 2-: در همه ساختمان ها به جز تصرف د 30تبصره صفحه 
 اعداد جدول را به میزان یک ساعت کاهش داد .

 با توجه به جدول 

2-ن  ف
 

1-ن 
 

3 -م 
 

2 -م 
 

1 -م 
 

ک
 

۴ -د 
 

3 -د 
 

2 -د 
 

1 -د 
 

2 -ص 
 

1 -ص 
 

آ
ح 

5 -ت  
 

ت 
– ۴

 

3 -ت 
 

2 -ت 
 

1 -ت 
 

ف
صر

ت
 

1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 - 

ت 
– 1

 

1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 - - 

ت 
– 2

 

1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 - - - 

ت 
– 3

 

 

  30صفحه با توجه به تبصره 
 

 صحیح است. 3گزینه

یک مرکز ترک اعتیاد بدون شبکه خروج  در راه هایو طول مسیر پیمایش حداکثر طول بن بست مجاز  (29

 چند متر می باشد؟ به ترتیب  بارنده خودکار

1) 9-75   2 )6- 60   3) 9- ۴5   ۴ )15-۴5 

 :69صفحه  1-2-3-6-3جدول 
 طول مسیر پیمایش، بن بست ها و مسیر مشترک پیمایش

 -ت - - - - - 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
5 

 ح - - - - - - 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1

حداکثر مسیر پیمایش  
 (متر)مشترک 

 

حداکثر طول بن بست 
 )ب()متر(

 

حداکثر طول مسیر 
 پیمایش)متر(

 

 زیر گروه
 نوع

 تصرف

با شبکه بارنده 
 )پ(خودکار

بدون 
شبکه 
 بارنده

با شبکه بارنده 
 )پ(خودکار

بدون 
شبکه 
 بارنده

با شبکه بارنده 
 )پ(خودکار

بدون 
شبکه 
 بارنده

  

 آموزشی/فرهنگی - 60 75 6 15 23 30
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 صحیح است. 2گزینه 

، حداقل ارتفاع سردرب ، حداقل عرض مفید معبرمتر(  3.2طبقه )ارتفاع هر طبقه  7یک ساختمان برای  (30

سهولت دسترسی نیروهای آتش نشانی به  و برای استقرارو بیشترین فاصله حاشیه معبر تا ساختمان 

 باشد؟ چند متر می داخل ساختمان

1 )8-3.2-12.5   2 )10-3.2-1۴.5  
3 )8-۴.5-12.5   ۴ )6-۴.5-1۴.5 
  200صفحه  2-12-3جدول: 

 متر مجاز نیست. ۴.5جهت سهولت دسترسی نیروهای آتش نشانی به داخل ساختمان، اجرای سردرب با ارتفاع کمتر از 
 ساختمان برای دسترسی خودروهای آتش نشانیارتباط بین حداقل مقادیر عرض الزم معابر شهری و ارتفاع  2-12-3جدول

 حداکثر فاصله حاشیه معبر تا ساختمان)متر( حداقل عرض الزم معبر)متر( ارتفاع ساختمان 

 1گروه 
 6 متر و کمتر 15

5/12 
 8 متر 25و تا  15بیشتر از 

 2گروه 
 10 متر 35و تا  25بیشتر از 

5/1۴ 
 12 متر 35بیشتر از 

 است.صحیح  3گزینه 

نفر  5واحد و بعد خانوار  14طبقه، با  7حداقل گنجایش مخزن ذخیره آب برای یک ساختمان مسکونی  (31

 برابر است با:

 لیتر 6000( ۴  لیتر 5250( 3  لیتر 7350( 2  لیتر 2500( 1
  باید مخزن  آپارتمانیطبقه یا بیش از ده واحد  3بیش از در ساختمان های مسکونی  - "ب"مورد  :61صفحه  1-6-3-16بند

 75، حداقل گنجایش برای هر نفر=80لیتر برای هر نفر پیش بینی شود. تعداد نفرات=  75ذخیره آب با گنجایش دست کم 

1۴×5= نفر  70  

23 23 6 6 75 60 
تمام زیر 

 گروه ها
 تجمعی

 حرفه ای/اداری - 60 90 6 15 )ت(23 30

5/7 
مجاز 
 نیست

6 
مجاز 
 نیست

23 
مجاز 
 نیست

تمام زیر 
 گروه ها

 مخاطره آمیز)ث(

30 

 1-د 60 75 6 15 23

 درمانی/مراقبتی
 2-د   9 9 30

 3-د ۴5 60 15 15 

 ۴-د   6 15 23

 6 15 )ت(23 30
 1-ص 60 75

 صنعتی
 2-ص 90 120

 متفرقه - 90 120 6 15 23 30

 کسبی/تجاری - 60 75 6 15 23 23

23 23 

15 

6 

75 60 

 1-م

 2-م  23 38 مسکونی/اقامتی

 3-م 10 23 

 انباری 1-ن 60 75 6 15 )ت(23 30
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 5250=75×70 =گنجایش

 صحیح است. 3گزینه 

 صحیح است؟ در تصرف های تجمعی حداقل پهنای آزاد راهروکدام گزینه در مورد  (32
  سانتی متر 80روهای پله ای که دارای محل نشستن تنها در یک طرف هستند، برای راه( 1
 سانتی متر 70برای راهروهای پله ای که در هر دو طرف محل نشستن دارند، ( 2
  سانتی متر. 90برای راهروهای مسطح یا شیبدار که در هر دو طرف محل نشستن دارند، ( 3
 سانتی متر 75صندلی نیست،  1۴در جایی که راهرو مربوط به بیش از ( ۴

 حدقل پهنای راهرو   1 – 9 - 1۴ - 6 - 3بند 
 حداقل پهنای آزاد راهروها باید به شرح زیر باشند: 

 سانتی متر 120برای راهروهای پله ای که در هر دو طرف محل نشستن دارند،  -1
 سانتی متر 90صندلی مربوط نیست،  50تبصره: در جایی که راهرو به بیش از  
 سانتی متر 90برای راهروهای پله ای که دارای محل نشستن تنها در یک طرف هستند،  -2
 سانتی متر بین میله دستگرد و محل نشستن  60در جایی که راهرو با میله دستگرد تقسیم شده است،  -3
 سانتی متر  105برای راهروهای مسطح یا شیبدار که در هر دو طرف محل نشستن دارند،  -۴

 ها:  تبصره
 سانتی متر 90صندلی نیست،  50در جایی که راهرو برای بیش از  -الف
 سانتی متر  75صندلی نیست،  1۴در جایی که راهرو مربوط به بیش از  -ب
 سانتی متر 90برای راهروهای مسطح یا شیب داری که تنها در یک طرف محل نشستن دارند،  -5

 سانتی متر 75صندلی نیست،  1۴ از بیش به مربوط راهرو که جایی در:ہتبصر
 

 صحیح است. 4گزینه 

 

 کدام گزینه در مورد سیفون ها نادرست است؟ (33
 توان از سیفون بطری شکل برای دستشویی استفاده کرد.ای شکل در عمل مشکل باشد، می( در مواردی که نصب سیفون لوله1
ای شکل مقرر شده، ور فاضالب در آن از آنچه برای سیفون لوله( سیفون بطری شکل باید قابل باز کردن باشد و اندازه مجاری عب2

 تر باشد.کوچک

 متر بیشتر باشد.میلی  600( ( فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون نباید از 3
 75آب هوابند سیفون آن نباید کمتر از متر و عمق میلی 75( قطر لوله خروجی فاضالب کانال آب رفت روی کف نباید کمتر از ۴

 متر باشد.میلی
 الف( فاضالب خروجی از هر یک از لوازم بهداشتی باید به طور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه :8۴صفحه3-2-۴-16بند

 افقی فاضالب یا لوله قائم متصل شود، جز در موارد زیر:

 سیفون جزء یک پارچه با لوازم بهداشتی باشد؛ (1)
 کشی فاضالب هدایت شود؛فاضالب خروجی به طور غیر مستقیم به لوله (2)

 های زیر مجاز نیست:ب( استفاده از سیفون
 هایی که روی تاج خود اتصال هواکش دارد؛سیفون (1)
 درجه با ورود آن زاویه داشته باشد؛ 180شکل که خروج فاضالب از آنها  S( سیفون های 2)

 ایهای کاسه( سیفون3)
 پ( مشخصات سیفون

 ساخت سیفون باید طوری باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند؛ (1)
 داخل سیفون باید صاف و بدون هرگونه زائده، برآمدگی و مانع باشد؛ (2)
 جنس سیفون و اجرای داخلی آن باید در برابر اثر خوردگی فاضالب مقاوم باشد؛ (3)
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 های الزم به عمل آید؛بینیی باشد و برای تمیز کردن ادواری آن پیشسیفون باید قابل دسترس (۴)
توان از سیفون بطری شکل برای دستشویی استفاده کرد. ای شکل در عمل مشکل باشد، میدر مواردی که نصب سیفون لوله (5)

باید رعایت شود. سیفون بطری ای شکل مقرر شده، در مورد سیفون بطری شکل هم در این صورت همه نکاتی که در سیفون لوله
 تر نباشد.ای شکل مقرر شده، کوچکشکل باید قابل باز کردن باشد و اندازه مجاری عبور فاضالب در آن از آنچه برای سیفون لوله

 متر بیشتر باشد.میلی  600فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون نباید از  (6)
 ای شکلهای لولهاقل اندازه سیفونت( حد

نباید ( 1) "ت"( 3-2-۴-16رود، از مقادیر جدول )ای شکل، که برای لوازم بهداشتی مختلف به کار میهای لولهاندازه سیفون (1)
 کمتر باشد.

 ث( عمق آب هوابند سیفون
فضاهای، ساختمان می شود، نباید از ارقام زیر  کشی بهمقدار عمق آب هوابند سیفون که مانع ورود هوا و گازهای داخل لوله (1)

 کمتر باشد:
 مترمیلی 75متر، عمق آب هوابند سیفون میلی 50قطر نامی لوله خروجی فاضالب تا  -
 مترمیلی 50متر، عمق آب هوابند سیفون میلی 50تر از قطر لوله خروجی فاضالب بزرگ -
 75متر و عمق آب هوابند سیفون آن نباید کمتر از میلی 75ف نباید کمتر از قطر لوله خروجی فاضالب کانال آب رفت روی ک (2)

 متر باشد.میلی
 38کشی فاضالب ساختمان نباید بیش از( تغییرات فشار ناشی از فشار معکوس، مکش سیفونی یا عوامل دیگر در شبکه لوله3)

یابد. در هیچ حالتی نباید از ن، که بر اثر این تغییرات فشار یا تبخیر، کاهش میمتر ستون آب باشد و عمق آب هوابند سیفومیلی
 متر کمتر شود.میلی 25

 ج( سیفون شبکه فاضالب ساختمان
 روی لوله اصلی فاضالب در خروج از ساختمان نصب سیفون الزم نیست، مگر آن که ضرورت آن در مواردی مورد تأیید قرارگیرد. (1)
 ب سیفون روی لوله اصلی فاضالب ساختمان نکات زیر باید رعایت شود:در صورت نص (2)
 در طرف ورودی سیفون دریچه بازدید و هواکشی باید پیش بینی شود؛ -
 قطر نامی لوله هواکش نباید کمتر از نصف قطر نامی لوله فاضالب باشد؛ -

 با توری مقاوم حفاظت شود.انتهای لوله هواکش باید در خارج از ساختمان قرار گیرد و دهانه آن  -

 صحیح است. 2گزینه 

 

 

 د؟های فرار اضطراری و نجات ندار نیازی به پنجرهکدام یک از مکان های زیر  (3۴
  در طبقه ششم و پایین تر خواباتاق ( 1
 سانتی متر 190زیرزمین با ارتفاع سقف  (2
 بارنده خودکار تأیید شده بدون شبکهساختمان  (3
 سانتی متر 220زیرزمین با ارتفاع سقف ( ۴

 فرار اضطراری و نجات 18 - 6 - 3بند 
 کلیات 1 - 18 - 6 - 3
در گروه تصرف های مسکونی و مراقبت تندرستی، عالوه بر راه های خروج الزامی مقرر شده در این فصل، باید تمهیداتی نیز برای  

فرار اضطراری و عملیات نجات پیش بینی گردد. زیرزمینها و نیز اتاق های خوابی که در طبقه ششم و پایین تر قرار دارند، باید 
 ، حداقلبرای فرار اضطراری و نجات

یک بازشوی بیرونی مطابق شرایط این بخش داشته باشند. چنین بازشویی باید مستقیما به معبر عمومی )کوچه یا خیابان(، یک 
 صحن یا حیاط باز شود. 

 تبصره ها:
 ساختمان های کامال مجهز به شبکه بارنده خودکار تأیید شده. -1 
ریدور دارای درجه مقاومت در برابر آتش باز میشود و به دو خروج دور از هم، اتاق های خواب دارای یک در، که مستقیما به ک -2

 در دو جهت مخالف، دسترس دارد.
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 سانتی متر نیازی به پنجره های فرار اضطراری و نجات ندارند. 200زیرزمین هایی با ارتفاع سقف کوتاه تر از  -3

 صحیح است. 2گزینه 

 ............از تراز زمین و بار تصرف کمتر از  ............( با حداکثر ارتفاع ٢برای ساختمان های مسکونی )م (35

 )در هر طبقه(، نیازی به پیش ورودی اختصاصی )البی( آسانسور نیست.
 نفر 50 -متر 15 (2      نفر ۴0-متر23( 1
 نفر ۴0 -متر ۴0( ۴      نفر 30 -متر 30 (3

 البی آسانسور 1 - 10 - 6 - 8 - 3بند 
نفر )در هر طبقه(، نیازی به  ۴0متر از تراز زمین و بار تصرف کمتر از  23( با حداکثر ارتفاع 2برای ساختمان های مسکونی )م -6

 پیش ورودی اختصاصی )البی( آسانسور نیست.

 صحیح است 1گزینه 

نفر  700انه با فرض میانگین روز ،هستندمشغول به کار  نفر زن  100و نفر مرد  50بیمارستان که در یک  (36

  ؟نیاز است توالت حداقل چه تعداد  مراجع

1 )3۴   2 )12    3 )16    ۴ )20 
  29صفحه   2-3-2-16جدول: 

 کنندگانحداقل تعداد لوازم بهداشتی بر حسب تعداد استفاده -"الف" 2-3-2-16جدول 
 نوع کاربری ساختمان (1توالت) دستشویی دوش -وان خوریآب

 نفر 200عدد برای  1 - نفر 500عدد برای  1
 مردانه نفر 65عدد برای  1

 تأتر، سینما، سالن اجتماعات
 زنانه نفر 65عدد برای  1

 نفر 100عدد برای  1 - نفر 300ا عدد برای 
 مردانه نفر 50عدد برای  1

 اماکن مذهبی
 زنانه نفر 50عدد برای  1

 نفر 200عدد برای  1 - نفر 500عدد برای  1
 مردانه نفر 75عدد برای  1

 سالن پذیرایی –رستوران 
 زنانه نفر 75عدد برای  1

 نفر 750عدد برای  1 - نفر 1000عدد برای  1
 مردانه نفر 500عدد برای  1

 (2فروشگاه)
 زنانه نفر 500عدد برای  1

 نفر ۴0عدد برای  1 - نفر 100عدد برای  1
 مردانه نفر 25عدد برای 1

 (3فروشگاه)
 زنانه نفر25عدد برای  1

 استخر –ورزشگاه   نفر 75عدد برای  1 نفر 100ا عدد برای  نفر ورزشکار 15عدد برای  1 نفر 500عدد برای  1

 نفر 50عدد برای  1 - نفر 100عدد برای  1
 مردانه نفر 50عدد برای  1

 های آموزشیساختمان
 زنانه نفر 50عدد برای  1

 نفر ۴0عدد برای  1 (7نفر) 35عدد برای  1 نفر 100عدد برای  1
 مردانه نفر 50عدد برای  1

 (7های صنعتی)ساختمان
 زنانه نفر 50عدد برای  1

 نفر 10عدد برای  1 نفر 15عدد برای  1 نفر 100عدد برای  1
 (5و1ماران)تی مردانه نفر 8عدد برای  1

ان
ست

مار
بی

 

 (5و۴بیماران) زنانه نفر 8عدد برای  1

 نفر 35عدد برای  1 - نفر 100عدد برای  1
 مردانه نفر 25عدد برای  1

 کارکنان
 زنانه نفر 25عدد برای  1

 نفر 100عدد برای  1 - نفر 500عدد برای  1
 مردانه نفر 75عدد برای  1

 مراجعان
 زنانه نفر 75عدد برای  1

دا زندانیان نفر 15عدد برای  1 نفر 35عدد برای  1 نفر 15عدد برای  1 نفر 100عدد برای  1
زن ن
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 بانانزندان نفر 35عدد برای  1 نفر 35عدد برای  1 - نفر 100عدد برای  1

 مراجعان نفر 75عدد برای  1 نفر 100عدد برای  1 - نفر 500عدد برای  1

 نفر 10عدد برای  1 نفر 8عدد برای  1 نفر 100عدد برای  1
 مردانه نفر 10برای عدد 1

 ( )عمومی(6هتل و متل)
 زنانه نفر 10عدد برای  1

 آپارتمان ر آپارتمانهعدد  1 ر آپارتمانهعدد  1 ر آپارتمانهعدد  1 -

     
 توان به جای توالت، یورینال نصب کرد.درصد توالت مورد نیاز برای مردان، می 67( حداکثر به تعداد 1)
 مراجعان است.( ارقام برای 2)
 ( ارقام برای کارکنان است.3)
( چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضوابط متفاوتی داشته باشد، الزامات سختگیرانه تر باید مالک عمل قرار ۴)

 گیرد.
 ( توالت بیماران و کارکنان باید جدا باشد.5)
الت و یک دوش با وان باید باشد. ارقام جدول برای استفاده ( در هر اتاق خواب یک، دو یا سه تختی، یک دسشویی، یک تو6)

 عمومی است.
های مرتبط با نگهداری و کاربری مواد شیمیایی الزم شوی در ساختمانکم یک دوش اضطراری و یک چشمبینی دست( پیش7)

 است.
 نکته: به عالمتگذاری روی جدول دقت شود.

 توالت نیاز داریم  6نفر  150توالت داریم پس جمعا برای  1زن یک  25الت و به ازای هر تو 1نفر مرد 25برای کارکنان : به ازای هر 
 عدد نیاز داریم 10توالت که اگر به باال گرد شود 9.33 نفر 700توالت پس جمعا برای  1نفر مرد 75برای مراجعان : به ازای هر 

 توالت نیاز است. 16و در مجموع 

 صحیح است. 3گزینه 

باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر توالت غربی  (37

 سانتیمتر نباشد.حور لوازم بهداشتی دیگر کمتر از ..................سانتیمتر و از م..............از

 1 )60-50  2 )50-60  3 )۴5-76   ۴ )76-۴5 
   غربی باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر  توالت - "الف": مورد 31صفحه  2-5-2-16بند

 50سانتیمتر نباشد. جلو توالت غربی باید دستکم  76سانتیمتر و از محور لوازم بهداشتی دیگر کمتر از  ۴5مانع دیگر، کمتر از 
 سانتیمتر تا دیوار یا در مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.

 صحیح است. 3گزینه 

 

 است؟الزامی  کدام موردسیستم تأیید شده آتش بندی برای درزها و منافذ در  (38
   نیستبام هایی که وجود گشودگی در آنها مجاز ( 1
 های میان طبقهکف  (2
د فضای مجاور آتریوم در محاسبه ظرفیت کنترل دو-کف های داخل آتریوم هایی که مطابق با ضوابط خاص آتریوم ها باشند و  (3

  در نظر گرفته شده باشد آتریوم،
 کف های درون سازه پارکینگ های باز( ۴

  16۴تبصره صفحه 
 سیستم تأیید شده آتش بندی برای درزها و منافذ در موارد زیر الزامی نیست: -
 کف های درون یک واحد مسکونی مستقل؛ -
 ضوابط این مبحث محافظت شده باشد؛ در جاهایی که کف به وسیله دیوار دوربند یا شفت مقاوم در برابر آتش مطابق  -
کف های داخل آتریوم هایی که مطابق با ضوابط خاص آتریوم ها باشند و فضای مجاور آتریوم در محاسبه ظرفیت کنترل دود  -
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 آتریوم، در نظر گرفته شده باشد؛ 
 کف های درون سازه پارکینگ های باز؛  -
 کف های میان طبقه؛  -
 درزهای درون دیوارهایی که مجاز به داشتن گشودگیهای محافظت نشده هستند؛  -
 بام هایی که وجود گشودگی در آنها مجاز است -

 صحیح است. 1گزینه 

 

صورتی که گذر جلوی ساختمان در  دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نماسه طبقه  یک ساختماندر  (39

ارتفاع مجاز ساختمان از پایین ترین نقطه نما  متر باشد، حداکثر 10نما  و عرض باشد داشته 20شیب %

 چند متر است؟ 
1)13.2   2 )1۴   3)15/16   ۴)15.3 
  مبنای محاسبه ارتفاع ساختمان، ترار متوسط کف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع بام شیب دار یا باالترین 17صفحه  2-۴بند :

 .نقطه جان پناه در بام های مسطح است
 نیباالتر ای داربیش بام ارتفاع متوسط تا مجاور معبر کف متوسط عمودی تراز فاصله ساختمان، ارتفاع .32صفحه  1-2-1-۴-۴بند 

 .است مسطح یها بام در پناه جان نقطه
این قسمت  حداکثر ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات آنها، از نظر این مبحث مطابق مقادیر تعیین شده در

است، مگر آن که به دلیل شرایط خاصی اقلیمی و یا نوع تصرف یا ساختار بنا، مقادیر دیگری برای ارتفاع مجاز ساختمان ها در 
 طرح های مصوب توسعه و عمران شهری یا در مقررات اختصاصی تصرف ها تعیین شده باشد.

متر  5.80پنجره نورگیر از نما،  در ساختمان های دارای زیرزمین با)در حالت یک طبقه(،  3و  2، 1در گرو ههای ساختمانی  -الف 
 متر. ۴.90و در ساختمان های فاقد آن 

متر و در  9)در حالت دو طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، 3و  2، 1در گروه های ساختمانی 
 متر، 8.10ساختمان های فاقد آن 

 12.20)در حالت سه طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  5و۴اختمانی در گروه های س -ب 
 متر 11.30متر و در ساختمان های فاقد آن حداکثر 

 15.۴0)در حالت چهار طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  5و  ۴در گروه های ساختمانی 
 متر. 1۴.50متر و در ساختمان های فاقد آن حداکثر 

 23)با ارتفاع بیش از هفت طبقه یا بیش از  8متر( و گروه  23)پنج تا هفت طبقه با تا ارتفاع  7و  6در گروه های ساختمانی  -پ 
 متر(، به تناسب تعداد طبقات و سایر ضوابط و مقررات قانونی.

 گروه بندی جزئی:
 یک و دو طبقه:ساختمان های  -الف

 : ساختمان های ردیفی و متصل؛ 1گروه 
 منفصل  : ساختمان های مجزا و 2گروه 

 ساختمان های سه و چهار طبقه. -ب
  : ساختمان های ردیفی و متصل ) دارای درز انقطاع الزامی(۴گروه 
 : ساختمان های مجزا و منفصل 5گروه 

 فاع.متر ارت 23ساختمان هایی بیش از چهار طبقه تا  -پ
  : ساختمان های ردیفی و متصل ) دارای درز انقطاع الزامی( 6گروه 
 : ساختمان های مجزا و منفصل. 5گروه 

 ساختمان های بلند -ت
 متر ارتفاع. 23: ساختمان های با بیش از  8گروه 

12.2 + 0.5× 10 × 0.2   = 13.2m ا حداکثر ارتفاع از پایین ترین نقطه نم    
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 صحیح است. 1گزینه 

 چند متر است؟  برای ساختمان نشان داده شده در مجاور معبر عمومی حداکثر پیش آمدگی مجاز (۴0

 
1 )0.۴  2 )1.2  3 )0.8  ۴ )1 
 
متر، در صورتی  0.8پیش آمدگی سایبان یا باران گیر بام از حد ساختمان، به عمق حداکثر  :38صفحه"ب"مورد1-5-۴-۴بند

متر  0.8متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سواره رو حداقل  3.5معبر حداقل  که حد زیرین آن از باالترین نقطه کف
 فاصله افقی داشته باشد.

  متر 0.8حد پیش آمدگی از لبه سواره رو حداقل 
 1.2   =0.8 - 2 قابل قبول نیست      

 یباشدم 0.8نکته: حداکثر پیش آمدگی 

 صحیح است. 3گزینه 

 چه نام دارد؟ ز طبقه زیرین آن استکه بام بخش هایی ا سطح روبازی از ساختمان، (۴1
 مهتابی( ۴         بالکن (3   آتریوم (2   ایوان(1

 مهتابی )تراس(: سطح روبازی از ساختمان، که بام بخش هایی از طبقه زیرین آن است. -3-ت 15تعاریف صفحه 

 صحیح است 4گزینه 

 

 

برای پخت و پز و صرف غذا  که ی مسکونیتصرف هادر  فضای آشپزخانه مستقل یا بازحداقل زیربنای  (۴2

 چند متر مربع است؟استفاده می شود
1)5.5   2) 7.5   3) 10         ۴ )3 

ی مسکونی که فضای آشپزخانه مستقل یا باز آنها برای پخت و پز و صرف غذا استفاده می تصرف هادر  11 - 1 - 1 - 7 - ۴بند 
 متر مربع باشد. 7.50شود، باید دارای زیربنای حداقل 

 صحیح است. 2گزینه 

به کدام گزینه نزدیکتر  یک بیمارستان در  کنار هم آسانسورهای گروهیحداقل عمق راهروی مقابل  (۴3

 متر می باشد(2.7متر و  2.5متر،  2.4عمق کابین ها ) است؟

1)3.75   2) ۴.1   3) 3.6        ۴ )2.7 
  12صفحه  ۴-1-2-2-15جدول: 

 عمق )عرض یا طول هم راستای عمق کابین( راهرو مقابل ورودی های آسانسور ۴-1-2-2-15جدول 
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 عمق راهرو مقابل ورودی های کابین جانمایی آسانسور نوع ساختمان

 مسکونی

 برابر یا بزرگتر از عمق کابین تکی

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

 کدام که بزرگتر است(
گروهی رو به روی 

 هم
متر یا مجموع بزرگ ترین عمق آسانسورهای  1/2برابر یا بزرگ تر از 

 روبه روی هم )هر کدام که بزرگتر باشند.(

غیرمسکونی به استثنای 
 آسانسور تخت بر

 برابر عمق کابین 5/1برابر یا بزرگتر از  تکی

 گروهی در کنار هم
برابر بزرگ ترین عمق کابین در  5/1متر یا  ۴/2بزرگتر از برابر یا 

 گروه )هر کدام که بزرگتر باشند(
گروهی روبه روی 

 هم
برابر یا بزرگ تر از مجموع بزرگ ترین عمق کابین های رو به روی 

 متر 5/۴هم، حداکثر 

غیرمسکونی بیمارستان و ... 
 دارای آسانسوز تخت بر

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

گروهی رو به روی 
 هم

 برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگ ترین عمق کابین های رو به روی هم

 
 متر ۴متر تقریبا  ۴.05= 2.7 × 1.5برابر عمق بزرگ ترین کابین در گروه =  5/1

 صحیح است. 2گزینه 

کیلوگرم چند برابر یک آسانسور با ظرفیت  2000فیت حداکثر مساحت مفید کابین یک آسانسور با ظر (۴۴

 کیلوگرم است ؟ 1000

1 )1.75   2 )2   3 )1    ۴)2.5  
 
  الف( حداکثر مساحت کابین متناسب با ظرفیت 1-2-2-2-15:جدول  16)الف( صفحه  1-2-2-2-15جدول( 

 
 
 

 جرم )کیلوگرم( -ظرفیت مساحت مفید کابین )متر مربع( حداکثر
37/0 100 (1) 
20/2 900 
35/2 975 
۴0/2 1000 
50/2 1050 
65/2 1125 
۴0/3 1500 
56/3 1600 
20/۴ 2000 
00/5 2500 

 صحیح است. 1گزینه 

 باشد چقدر است؟سانتی متر  12اگر ارتفاع پله ها در راه خروج  مناسب ترین عمق برای کف پله ها (۴5
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1 )38   2 )۴0   3 )۴6    ۴ )28 
متر است. ارتفاع پله باید به میزانی باشد که  28/0در راه پله ساختمان، حداقل اندازه عمق کف پله  :۴8صفحه1-7-1-5-۴بند

ا تصویر افقی لبه کف متر باشد. عمق کف پله از لبه یک کف پله ت 6۴/0تا  63/0مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین 
 شود.پله بعدی اندازه گیری می

→ 63 𝑐𝑚 ≤ 𝑏 + 2 × 12 ≤ 64 𝑐𝑚 → 39 𝑐𝑚 ≤ 𝑏 ≤ 40 𝑐𝑚  63 𝑐𝑚 ≤ 𝑏 + 2 ℎ ≤ 64 𝑐𝑚 

 صحیح است. 2گزینه 

 

کارخانه های تولید نیمه هادی از نظر حفاظت در برابر حریق،حداکثر طول مسیر پیمایش  مشترک در  (۴6

 شود (بنا توسط شبکه بارنده خودکار تایید شده محافظت میچند متر است؟ ) فرض کنید تمام 
 7.5( ۴    23( 3   30( 2   ( مجاز نیست1

 صحیح است. 4گزینه 

  ؟باشد صحیح ماامی تواند تو گزینه کدام محوطه هایپله با ارتباط در (۴7

 درصد 3شیب کف پله  –متر یسانت 17ارتفاع پله  –سانتی متر 20پله حداقل  عمق کف( 1

 درصد 2.5شیب کف پله  –متر یسانت 15ارتفاع پله  – سانتی متر 25 پله حداقل عمق کف( 2
 درصد 1.5شیب کف پله –متر یسانت20ارتفاع پله  – سانتی متر 28 پله حداقل عمق کف( 3
 درصد 1.8شیب کف پله  –متر سانتی 15ارتفاع پله  – سانتی متر 28پله حداقل عمق کف( ۴

حداکثر مسیر پیمایش  
 (متر)مشترک 

 

حداکثر طول بن بست 
 )ب()متر(

 

حداکثر طول مسیر 
 پیمایش)متر(

 

 زیر گروه
 نوع

 تصرف

با شبکه بارنده 
 )پ(خودکار

بدون 
شبکه 
 بارنده

بارنده با شبکه 
 )پ(خودکار

بدون 
شبکه 
 بارنده

با شبکه بارنده 
 )پ(خودکار

بدون 
شبکه 
 بارنده

  

 آموزشی/فرهنگی - 60 75 6 15 23 30

23 23 6 6 75 60 
تمام زیر 

 گروه ها
 تجمعی

 حرفه ای/اداری - 60 90 6 15 )ت(23 30

5/7 
مجاز 
 نیست

6 
مجاز 
 نیست

23 
مجاز 
 نیست

تمام زیر 
 گروه ها

 آمیز)ث(مخاطره 

30 

 1-د 60 75 6 15 23

 درمانی/مراقبتی
 2-د   9 9 30

 3-د ۴5 60 15 15 

 ۴-د   6 15 23

 6 15 )ت(23 30
 1-ص 60 75

 صنعتی
 2-ص 90 120

 متفرقه - 90 120 6 15 23 30

 کسبی/تجاری - 60 75 6 15 23 23

23 23 

15 

6 

75 60 

 1-م

 2-م  23 38 مسکونی/اقامتی

 3-م 10 23 

 انباری 1-ن 60 75 6 15 )ت(23 30
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  سانتی متر عرض مفید داشته باشد.مگر آن که مجموع تعداد  110هر راه پله باید دست کم  : 91صفحه  2-3-۴-6-3بند
 90نفر باشد، که در آن صورت، عرض مفید را می توان به حداقل  50از راه پله کمتر از  9متصرفان تمام طبقات استفاده کنننده

 سانتی متر کاهش داد. در هیچ قسمت از طول مسیر نباید عرض راه پله ها و پاگردها کاهش یابد.
درصد شیب داشته باشد. ارتفاع هر پله باید  2سانتی متر عمق و حداکثر  28هرکف پله باید حداقل  :91صفحه  ۴-3-۴-6-3بند 

 6۴و  63سانتی متر و به گونه ای تعیین شود که مجموع اندازه عمق کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین  18و حداکثر  10حداقل 
،باید فاصله بین لبه جلویی دو کف پله متوالی را به صورت عمودی اندازه گرفت. برای عمق کف سانتی متر باشد. برای ارتفاع پله

 پله،باید فاصله بین تصویر قائم لبه پیش آمدگی دو کف پله متوالی را به صورت افق کامالً مستقیم اندازه گیری کرد.

 

 صحیح است. 4گزینه 

 

 است؟ الزامیمقررات ملی ت نصب میله دستگرد منطبق با الزاماکدام مورد در  (۴8
 0.15ارتفاع بیش از  در دو طرف تمام شیب راههایی که در مسیرهای دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا تصرف قرار دارند (1

  .متر است 1.85متر را طی می کنند و طول افقی آنها بیش از 
متر که در مسیرهای دسترس الزامی یا خروج ساختمان یا تصرف قرار دارند، به  1.20در میانه پهنای پله های با عرض بیش از  (2

 متر یا کمتر از یک میله دستگرد قرار گیرند. 0.75نحوی که همواره افراد در فاصله 
صرف در دو طرف راه پله هایی که بیش از دو ارتفاع پله را طی می کنند و در مسیرهای دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا ت (3

        .ندارندقرار 
 0.15در دو طرف تمام شیب راههایی که در مسیرهای دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا تصرف قرار دارند، ارتفاع بیش از ( ۴ 

های غیر آن که دارای شیب  متر است و حداقل در یک طرف تمام شیب راه 1.85متر را طی می کنند و طول افقی آنها بیش از 
 د است.درص 8بیش از 

الزامیست. مگر آن که در ضوابط  9-9-۴در شرایط زیر نصب میله دستگرد منطبق با الزامات قسمت  3 - 11 - 1 - 5 - 4بند 
 به گونه دیگری تعیین شده باشد:  تصرف هااختصاصی 

در دو طرف راه پله هایی که بیش از دو ارتفاع پله را طی می کنند و در مسیرهای دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا تصرف  -الف
 قرار دارند. 

 0.15در دو طرف تمام شیب راههایی که در مسیرهای دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا تصرف قرار دارند، ارتفاع بیش از  -ب
های غیر آن که دارای شیب  متر است و حداقل در یک طرف تمام شیب راه 1.85طول افقی آنها بیش از  متر را طی می کنند و

 درصد است.  8بیش از 
متر که در مسیرهای دسترس الزامی یا خروج ساختمان یا تصرف قرار دارند،  1.80در میانه پهنای پله های با عرض بیش از  -پ

 متر یا کمتر از یک میله دستگرد قرار گیرند. 0.75به نحوی که همواره افراد در فاصله 

 صحیح است. 4گزینه 

 کدام مورد برای درخواست صدور پروانه ساختمان برای یک زمین الزامی است؟ (۴9

 باشدخاک برداری و خاکریزی نامتعارف زمین بدون  (1
 امکان پذیر باشد. زمین موردنظربرای  امدادرسانیعملیات  (2
  داشته باشند. را امکان اتصال به شبکه آب بهداشتی و شبکه برق (3
 مترمربع باشد. ۴0مساحت مفید آن بیشتر از ( ۴

برای زمین هایی می توان پروانه ساختمان درخواست نمود که امکان اتصال به شبکه آب بهداشتی و شبکه برق  ۴ - 2 - ۴ - ۴بند 
داشته باشند. در مناطقی که شبکه آب بهداشتی و یا شبکه برق هنوز احداث نشده باشد، بنا به تشخیص مراجع صدور پروانه در 

رخواست کننده نحوه تامین آب بهداشتی و برق را به تأیید نهاد قانونی صورتی می توان پروانه ساختمانی درخواست نمود که د
مسئول رسانده و متعهد شود که به محض احداث شبکه آب بهداشتی و برق و فاضالب شهری، نسبت به اتصال به آنها در مهلت 

 تعیین شده اقدام نماید.

 صحیح است. 3گزینه 
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کیلوگرم باشد،  800در صورتی که ظرفیت اسمی آن در یک ساختمان مسکونی ارتفاع کابین آسانسور  (50

 متر است؟ چند سانتی

1 )210    2 )230   3 )240   ۴ )220 
  59فحه  ص -2پیوست  -1جدول 

 1اندازه های ارتفاع باالسری، ارتفاع چاهک، ارتفاع کابین و درب 1پ-15جدول 

پارام
 تر

سرع
ت 

نامی 
Vr 

آسانسور های ساختمان 
 مسکونی)دسته دوم(

آسانسور های عمومی)دسته 
 اول،دوم و چهارم(

آسانسورها با ترافیک سنگین)دسته 
 سوم(

  

 ظرفیت نامی )جرم(

 کیلوگرم
۴5
0 

63
0 

100
0 

63
0 

80
0 

1000/12
75 

135
0 

127
5 

135
0 

160
0 

180
0 

200
0 

ارتفاع 
 کابین

h 4 
 2200 2300 2۴00 

ارتفاع 
درب 
کابین 

و 
دربها
ی 
طبق
ات 
h2 

 
200
0 

2100 

ارتفاع 
چاه
ک 
d3 

۴0/0 1۴00 c 

63/0 
1۴00 

c 

75/0 

00/1 

50/1 

c 1600 60/1 
75/1 

2 c 1750 c 1750 

5/2 c 2200 c 2200 

3 

c 

3200 

5/3 3۴00 

۴ 3800 

5 3800 

6 ۴000 

a  در برخی موارد ارتفاع باالسریh1 و ارتفاع چاهکd3 .بیشتری مورد نیاز است 
b ،   فقط برای آسانسور های هیدرولیکیC      ، برای موارد خارج از اندازه استانداردd ستفاده از ضربه گیر با ااندازه ها با فرض

 ..........در نظر گرفته شده است.

                                                           
1  

http://www.rooboon.ir/


 سه آموزشی روبونموس            پنجمآزمون جامع مرحله 

  

24   صفحه 

 
www.rooboon.ir        t.me/rooboon 

 صحیح است 4گزینه 

متر برای جابجایی حداکثر  0.4×1.2پیاده رو متحرکی مرکب از صفحاتی به ابعاد حداقل سرعت اسمی  (51

 باید باشد؟ چقدر نفر در ساعت،  14000ظرفیتی 

  متر بر ثانیه 62/0( 2  متر بر ثانیه 65/0( 1
 متر بر ثانیه 83/0(۴  متر بر ثانیه 55/0( 3

  دست می به  2-2-3-15ظرفیت جابجایی آزاد توسط پلکان برقی در ساعت از نظر تئوری از رابطه  :۴3صفحه  2-2-3-15بند
 ظرفیت جابجایی برای سرعت ها و عرض پله های معمول را نمایش می دهد. 2-2-3-15(. همچنین جدول 2-2-3-15آید )شکل 

( به ۴2( )ص2-2-3-15محاسبه ظرفیت جابجایی افراد در پیاده رو متحرک از رابطه مندرج در بند)-: ۴۴صفحه   3-2-3-15بند 
 می باشد. 5/2متر باشد،  2/1ض پیاده رو متحرک در صورتی که عر Kدست می آید. ضریب 

Ct =
V × 3600 × K

T
(

P

h
) 

 که در آن:
Ct تعداد افراد جابجا شده در ساعت 
V )سرعت حرکت پله )متر بر ثانیه 
K ضریب متناسب با عرض پله 
T )عمق پله )متر 

P/h نفر در ساعت 
 نفر روی هر پله( باشد:1متر ) 6/0در صورتی که عرض پله 

K=1 
 نفر روی هر پله( باشد: 5/1متر ) 8/0ه عرض پله در صورتی ک

K=1/5 
 نفر روی هر پله( باشد: 2متر ) 1در صورتی که عرض پله 

K=2 
K=2/5  →    1.2عرض پله= 
 ظرفیت جابجایی پلکان برقی 2-2-3-15جدول 

عرض 
 پله

 سرعت اسمی )متر بر ثانیه(

 5/0 65/0 75/0 

6/0 
نفر  ۴500

 در ساعت
نفر  5850

 در ساعت
نفر  6750

 در ساعت

8/0 
نفر  6750

 در ساعت
نفر  8775

 در ساعت
نفر  10125

 در ساعت

1 
نفر  9000

 در ساعت
نفر  11700

 در ساعت
نفر  13500

 در ساعت
شوند کمتر از مقادیر باال است زیرا برخی از پله ها توضیح: در عمل تعداد افرادی که توسط پلکان برقی در یک ساعت جابجا می

 شوند.ماند و روی هر پله هم تعداد کامل سوار نمیخالی می 

𝑐𝑡 =
v × 3600 × k

T
v =

ct  ×T

3600 × k
=

14000 × 0.4

3600 × 2.5
= 0.62 

 

 صحیح است. 2گزینه

اگر فشار عملکرد سیستم توزیع آب گرم مصرفی ساختمان در قسمتی از لوله کشی، به هر علت بیش از  (52

باشد، حداکثر فشار کار مجاز اجزای لوله کشی ان قسمت از شبکه توزیع آب گرم مصرفی،  .................
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 باشد..........................درجه سلسیوس، نباید کمتر از  80در دمای کار 
  فشار عملکرد سیستم داکثرح -بار 10 (2   حداکثر فشار عملکرد سیستم -بار 15( 1
 فشار عملکرد سیستم داقلح -بار 15 (۴   فشار عملکرد سیستم داقلح -بار 10 (3

 حداکثر فشار و دمای کار مجاز 2-۴-3-16بند 
بار باشد، حداکثر  10( اگر فشار عملکرد سیستم توزیع آب گرم مصرفی ساختمان در قسمتی از لوله کشی، به هر علت بیش از 1) 

درجه سلسیوس، نباید کمتر از  80وزیع آب گرم مصرفی، در دمای کار فشار کار مجاز اجزای لوله کشی ان قسمت از شبکه ت
 حداکثر فشار عملکرد سیستم باشد. 

 صحیح است. 2گزینه 
  

 چند میلی متر است؟حداقل فاصله هوایی در مخازن ذخیره آب اشامیدنی  (53
 سه برابر قطر موثر دهانه(۴  25 (3   100 (2  دو برابر قطر موثر دهانه (1

 حفاظت دهانه های خروج آب 4-7-3-16
 الف( دهانه های خروج آب از شیرهای برداشت آب اشامیدنی باید طبق یکی از روش های مقرر در این ردیف حفاظت شوند.

 ب( حفاظت با فاصله هوائی
ه زیر دهانه دهانه های خروج آب از شیرهای برداشت آب اشامیدنی باید با فاصله هوایی حفاظت شوند. فاصله هوایی قائم بین لب

خروج آب تا روی لبه سرریز آب لوازم بهداشتی، مخازن آب یا هر دستگاه دریافت کننده آب دیگر، باید دست کم برابر ارقام جدول 
 باشد. "ب"( ۴-7-3-16)

 حداقل فاصلة هوایی برای دهانه های خروج آب - "ب" ۴-7-3-16جدول 

 حداقل فاصله هوایی لوازم بهداشتی
 نزدیک دیوار 1دیواردور از 

   15شیر دستشویی و لوازم بهداشتی دیگر که قطر مؤثر دهانه خروج آب ان ها بیش از 
1اینچ( نباشد

2
 میلی متر )

 میلی متر 25
 اینچ( 1) 

 میلی متر ۴0
1اینچ( 

1

2
 ( 

شیرهای گردن غازی سینک های شستشو و لگن های رخت شویی یا لوازم بهداشتی 
3دیگری اینچ( نباشد

4
 میلی متر ) 20که قطر مؤثر دهانه خروج آب ان ها بیش از 

 میلی متر ۴0
1اینچ( 

1

2
( 

 میلی متر 65
2اینچ( 

1

2
( 

شیر پرکن وان هایی که روی بدنه وان نصب می شود و لوازم بهداشتی مشآبه دیگری 
 اینچ( نباشد.  1میلی متر ) 25که قطر مؤثر دهانه خروج آب ان ها بیش از 

 میلی متر 50
 )2نچ(ای 

 میلی متر 80
 )3اینچ( 

 15آب خوری و خروجی های دیگر آب که قطر مؤثر دهانه خروج آب ان ها بیش از 
1میلی متر اینچ( نباشد

2
( 

 میلی متر 25
 )1اینچ( 

 میلی متر ۴0
1اینچ( 

1

2
( 

میلی  25دهانه های خروجی آب لوازمی که قطر مؤثر دهانه خروج آب ان ها بیش از 
 اینچ( باشد.  1متر )

 2دو برابر قطر
 مؤثر دهانه 

 3سه برابر قطر
 مؤثر دهانه

برابر قطر موثر دهانه خروج آب یا از  3ارقام برای حالتی است که لبه دهانه خروج آب، از یک دیوار فاصله ای بیش از -1 
 برابر قطر مؤثر دهانه خروج آب داشته باشد.  ۴دو دیوار مجاور فاصله ای بیش از 

 میلی متر باشد. 100حداقل فاصله هوایی در مخازن ذخیره آب اشامیدنی نباید کمتر از  -2
میلی  150دست کم  ( دهانه خروج آب از شیر یا لوله که آب را به کف شوی یا هر دهانه ازاد فاضالب یا آب باران می ریزد باید1)

 متر با دهانه فاضالب یا آب باران فاصله هوایی قائم داشته باشد

 صحیح است. 2گزینه 

 

 

 چند میلی متر است؟رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی میزان  (5۴
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1 )15   2 )5   3 )3   ۴ )20 
 متر بیشتر شود. + میلی 20رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی نباید از  2-۴-6-2-15بند 

 صحیح است 4گزینه 

 متر( 6)ارتفاع پلکان برقی حداکثر شیب پیاده رو متحرک و پلکان برقی به ترتیب چقدر است؟  (55
1 )10- 30   2 )12-30  3 )12-35  ۴ )10-35 

 (12-1-3-15درجه نسبت به سطح افق می باشد )شکل  12زاویه شیب پیاده رو متحرک حداکثر  12-1-3-15بند 
متر و حداکثر سرعت  6درجه بیشتر شود. در صورتی که حداکثر ارتفاع پله  30زاویه شیب پلکان برقی نباید از  11-1-3-15بند 
 ).11-1-3-15درجه قابل افزایش است )شکل 35متر بر ثانیه باشد این زاویه تا  0.5آن  

 صحیح است. 2گزینه 

 

پلکان برقی در کدام گزینه نشان داده شده  حداقل و حداکثر تعداد پله های تخت در ورودی و خروجی (56

 است؟

1) 1-5   2 )1-3   3) 2-5    ۴ )2-۴ 
  

پله تخت در ورودی و خروجی جهت تسهیل پیاده شدن افراد پیش  ۴و حداکثر  2در پلکان برقی باید حداقل  2-۴-3-15بند 
 پله تخت در ورودی و خروجی پلکان برقی الزامی است. 3متر باشد تعبیه  6بینی گردد. در صورتی که ارتفاع پلکان برقی بیش از 

 

 صحیح است. 4گزینه 

 

 سازه کف چاهک در چاه های معلق چند نیوتن بر متر مربع است؟حداقل مقاومت مکانیکی  (57
1) ۴000   2 )5000   3) ۴500    ۴ )5500 

داشته باشد؛ یعنی زیر چاهک آسانسور خالی باشد در صورتی که امکان هر گونه دسترسی به زیر چاه آسانسور وجود  15-2-2-6-2
نیوتن بر متر  5000)چاه معلق(، الزم است سازه کف چاهک به گونه ای تقویت گردد که کف آن حداقل دارای مقاومت مکانیکی 

 مربع باشد،

 صحیح است. 2گزینه 

 ؟تنیس با چه تصرف هایی ممنوعتعبیه آستانه برای درهای ورودی ساختمان های عمومی  (58

 درمانی مراقبتی( ۴        آموزشی فرهنگی   (3  تجمعی( 2  اداری تجاری( 1
مراقبتی /ی آموزشی فرهنگی، درمانیتصرف هاتعبیه آستانه در برای درهای ورودی ساختمان های عمومی دارای  2 - 8 - 9 - ۴
 تجمعی ممنوع است. و

 صحیح است. 1گزینه 

 

در یک آسانسور با ترافیک سنگین حداقل و حداکثر  ظرفیت، ارتفاع کابین و درب کابین در کدام گزینه  (59
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27   صفحه 
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 به درستی نشان داده شده است؟

  متر 2متر،  2.3کیلوگرم،  2000تا  800( 1
   متر 2.1متر،  2.۴کیلوگرم،  2000تا  1275( 2
   متر 2.1متر، 2.2کیلوگرم،  2000تا  800( 3
   متر 2.1متر، 2.3کیلوگرم،  2000 تا 1275( ۴
  59فحه  ص -2پیوست  -1جدول 

 2اندازه های ارتفاع باالسری، ارتفاع چاهک، ارتفاع کابین و درب 1پ-15جدول 

پارام
 تر

سرع
ت 

نامی 
Vr 

آسانسور های ساختمان 
 مسکونی)دسته دوم(

آسانسور های عمومی)دسته 
 اول،دوم و چهارم(

سنگین)دسته آسانسورها با ترافیک 
 سوم(

  

 ظرفیت نامی )جرم(

 کیلوگرم
۴5
0 

63
0 

100
0 

63
0 

80
0 

1000/12
75 

135
0 

127
5 

135
0 

160
0 

180
0 

200
0 

ارتفاع 
 کابین

h 4 
 2200 2300 2۴00 

ارتفاع 
درب 

کابین 
و 

دربها
ی 

طبق
ات 
h2 

 
200

0 
2100 

ارتفاع 
چاه
ک 
d3 

۴0/0 1۴00 c 

63/0 
1۴00 

c 

75/0 

00/1 

50/1 

c 1600 60/1 
75/1 

2 c 1750 c 1750 

5/2 c 2200 c 2200 

3 

c 

3200 

5/3 3۴00 

۴ 3800 

5 3800 

6 ۴000 

a  در برخی موارد ارتفاع باالسریh1 و ارتفاع چاهکd3 .بیشتری مورد نیاز است 
b ،   فقط برای آسانسور های هیدرولیکیC      ، برای موارد خارج از اندازه استانداردd ستفاده از ضربه گیر با ااندازه ها با فرض

 ..........در نظر گرفته شده است.

                                                           
2  
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28   صفحه 
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 صحیح است. 2گزینه 
 

 کدام گزینه نادرست است؟ (60
  سانتی متر باشد. 11فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز و جان پناه نباید بیشتر از ( 1
سانتیمتراز راه های خروج  105انتظار باید توسط جدارهای دائمی محکم یا با نرده های صلب ثابت با ارتفاع حداقل فضاهای ( 2

 الزامی جدا شوند
سرتاسر لبه طول شیبراه،  به منظور جلوگیری از انحراف چرخ صندلی چرخدار و نیز کمک برای افراد با ضعف بینایی، باید در( 3

  سانتی متر از کف آن، نصب شود. 20ا جدول، در ارتفاع یک مانع )مانند نرده( ی
ارتفاع میله های دستگرد که از لب پله یا سطح کف تمام شده شیب شیبراه اندازه گیری می شود، باید به صورت یکنواخت ( ۴

 سانتی متر نباشد. 95سانتی متر و بیشتر از  85کمتر از 
 حفاظ لبه  8 – ۴ - ۴ - 6 - 3بند 
 مانع یا جدول  -ب 

سرتاسر لبه طول شیبراه، یک  به منظور جلوگیری از انحراف چرخ صندلی چرخدار و نیز کمک برای افراد با ضعف بینایی، باید در
 سانتی متر از کف آن، نصب شود. 10مانع )مانند نرده( یا جدول، در ارتفاع 

 صحیح است. 3گزینه 
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