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الف و فاصله مجزاسازی حریق به  - 1مقاومت دیوارهای خارجی با ساختار نوع الزامات درجه  -1
 متر در یک ساختمان حاوی مواد منفجره، چند ساعت است؟ 4میزان 

 ساعت2:30( 4  ساعت  2( 3  ساعت 1( 2  ساعت 3( 1

 1113صفحه روبون:  یابپاسخ سوال در پاسخ 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 38ص3مقاومت دیوار خارجی در برابرآتش 
 ب: الزامات درجه مقاومت دیوارهای خارجی در برابرآتش )ساعت( براساس فاصله مجزا سازی حریق )الف(-2-3-3جدول 

 تصرف هاسایر 
(، )ک( 1-گروه های )ص

 (1-و )ن
 فاصله مجزا سازی حریق )متر( نوع ساختار گروه )خ(

 1.5کمتر از  همه 3 2 1
 الف – 1 3 2 1

 3.0و کمتر از  1.5برابریا بیشتر از 
 بقیه 2 1 1
 ب – 1الف و – 1 2 1 1

 9.0و کمتر از  3.0برابر یا بیشتر از 
 متر

 ب – 5ب و  – 2 1 - -
 بقیه 1 1 1
 متر و بیش از آن 9.0 همه - - -

 الف نیز مطابقت داشته باشند. -2-3-3جدول  الزامات مقاومت در برابر آتشبا  دیوار های خارجی باربر -الف
 صحیح است3 گزینه 
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و  نسبی کمبرای ساختمانی که با مصالح بنایی مسلح اجرا می شود، در منطقه ای با خطر  -2
سانتی متر، مجموع سطح مقطع میلگردهای طولی در این ستون  30*30استونهایی به ابعاد 

 حداکثر چند سانتی متر مربع است؟

1)36   2)46   3)25   4)45 

 1367صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

خطر نسبی متوسط( میلگردگذاری ستون )ساختمان بنایی مسلح، مناطق با یکی از کلیدواژه انتخابی: 
 40ص8

 40ص8میلگردگذاری ستون )ساختمان بنایی مسلح، مناطق با خطر نسبی متوسط( 

 میلگردگذاری ستون ها 8-4-4-1
 میلگرد گذاری شوند. ۷-۳-۴-۸ها باید مطابق بند  ستوندر این ساختمان ها 

 ۸-۴-۳-۷  و جرز، مطابق با موارد زیر تعبیه شود: گوشه ستون، در هر طولیمیلگرد بایستی حداقل چهار 
 درصد باشد ۴بیشتر از درصد و  0.5در ستون ها و جرزها نبایستی کمتر از  درصد میلگرد طولی -۱

 میلی متر باشد ۳۸و نیز کمتر از  قطر اسمی میلگردبرابر  1.5نباید کمتر از  فاصله آزاد میان میلگردهای طولی -۲

 صحیح است 1گزینه 
  

http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 
 

www.rooboon.ir 
 (A )دفترچه

 

 ابحداقل مقدار سیمان در هر متر مکعب بتن مورد استفاده کالف ها، در اجرای ساختمانهای  -3

 مصالح بنایی چند کیلوگرم است؟
1)450   2)350   3)400   4)250 

 1372صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 54ص8افقی )ساختمان بنایی محصور شده با کالف( کالف بندی 

 54ص8کالف بندی افقی )ساختمان بنایی محصور شده با کالف( 
 کالف بندی افقی  8-5-5-10-1

 کالف های افقی مشخصاتو محل های تعبیه الف( 
 رعایت ضوابط زیر، ساخته شود: باتراز زیر دیوار و زیر سقف باید کالف های افقی در دیوارهای باربر در کلیه  
ساخته  مکعب بتن( کیلوگرم در متر ۲۵۰عیار سیمان حداقل )با بتن مسلح باید با در تراز زیر دیوار: این کالف  -1 

میلی  ۲۵۰متر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار و یا میلی  ۲۵۰شود به طوری که عرض آن از عرض دیوار و یا 
 متر کمتر نباشد.

چنانچه با بتن مسلح ساخته شود، باید عرض آن هم عرض دیوار بوده مگر در کالف سقف در تراز زیر سقف:  -۲
میلی متر از عرض دیوار کمتر اختیار  ۱۲۰می توان عرض کالف را حداکثر تا  نماسازیدیوارهای خارجی که به منظور 

میلی متر  ۲۰۰کالف نیز نباید از  ارتفاعتر کمتر باشد. میلی م ۲۰۰نمود ولی در هیچ حال عرض كالف افقی نباید از 
( استفاده 100IPE) ۱۰تیرآهن نمره معادل نیمرخ های فوالدی کمتر باشد. به جای کالف بتن مسلح می توان از 

نمود مشروط بر آن که کالف فوالدی به خوبی به سقف متصل شده و همچنین این کالف ها به نحوی مناسب به 
دیوار متصل گردد. هنگام اجرای کالف سقف، تدابیر الزم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف  کالف قائم یا

 اتخاذ شود
 صحیح است 4گزینه 
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 یحکدام یک از گزینه های زیر در مورد عملکردهای قالب مورد استفاده در سازه های بتنی صح-4
 است؟

فظ محل ححفظ نماید، قابلیت  بتن را در برابر صدمات مکانیکی( در برابر نیروهای وارده به خوبی محاسبه شده باشد، 1

 پیش بینی شده استقرار میلگردها را داشته باشد.

یی میلگردها باشد و جابه جا ( بتن را در برابر صدمات فیزیکی حفظ نماید، انعطاف الزم را در هنگام لرزاندن بتن داشته2

 را میسر نماید.

 باشد. شده باشد و خود ایستا گرمای محیط باشد، فقط از مصالح چند بار مصرف تولید ( عایق مناسب در برابر سرما و3

 د.رطوبت و دما باش ( خود ایستا باشد، جابه جایی میلگردها را در صورت لزوم میسر نماید، دارای اجزاء کنترل4

 1439صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 157ص9)عملکرد( قالب 

 157ص9قالب )عملکرد( 
 عملکردهای قالب 9-12-1-3
ها نگاه دارد، به سطح آن نمای دلخواه بدهد،  محدوده رواداری( قالب باید بتن را در شکل مورد نظر در ۱

 را تا زمان سخت شدن و کسب مقاومت کافی تحمل کند. بارهای واردهو 
 محاسبه شده و ایمنی الزم را داشته باشد. خوبیبه  دهنیروهای وار( قالب باید در برابر ۲
 نیز حفظ کند. صدمات مکانیکی( بتن را در برابر ۳
 آن جلوگیری نماید. نشت شیرهو  رطوبت بتن( از کم شدن ۴
 باشد. سرما و گرمای محیطدر برابر  عایقی مناسب( ۵
 قرار می گیرند در محل مورد نظر نگاه دارد.  قطعاتی را که داخل بتنو سایر اجزا و  میلگردها( ۶
مقاومت کند و بدون آسیب رساندن به بتن از  مرتعش ساختن بتنو  لرزاندن( در برابر نیروهای ناشی از ۷

 آن جدا شود.
  1 گزینه
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 در چه شرایطی باید در کارگاه، خانه بهداشت ایجاد شود؟ -5
 نفر 250( در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از 1

 نفر 150( در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از 2

 نفر 200( در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از 3

 ( ایجاد خانه بهداشت در هیچ حالتی در کارگاه ساختمانی الزامی نمی باشد.4

 1664صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 23ص12( سازنده )  خانه بهداشت
، نسبت به تشکیل نفر شاغل 200کارگری بیش از سازنده باید در کارگاه های ساختمانی با بعد  12-3-1-16

خانه بهداشت اقدام نموده، و امکانات الزم جهت ارائه کمک های اولیه و خدمات بهداشت کار را فراهم 
 نماید.

  3  گزینه
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 مفهوم این عالمت چیست؟  -6
 مسیر عبور کابل برق( 1

      ( از آب استفاده نکنید.2

 ( احتمال یخزدگی آب3

 ( تقاطع لوله های آب و کابل برق4

 2154صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 59ص20عالئم ایمنی اضطراری )بیرون ساختمان و کارگاه مخازن سیالت( 
 ساختمان ها و کارگاه های حاوی مخازن سیاالتعالم ایمنی اضطراری با نصب در بیرون  -20-6-4-2-1
از آن ها در شرایط اقدامات  تعیین شدت خطرات ناشیو  شناسایی خطرات مواد شیمیایی: عالئم ایمنی اضطراری برای کاربرد -الف

( و خطرات دیگری را ناپایداری )واکنش پذیری، تش سوزیآ، عالمت ایمنی اضطراری خطرات بهداشتیاضطراری به کار می روند. 
، در بیرون ساختمان و کارگاهحادث شوند. این عالئم  قرارگیری در معرض یک مادهنشان می دهد که ممکن است از تماس یا 

 نصب می شوند. معرض دید امداد گران
 شکل و معنای عالمت: -ب
درجه چرخیده و بر روی یک گوشه قرار گرفته است. این عالمت نوع  45است که  مربعیعالمت ایمنی اضطراری به شکل  -1-ب

از صفر )حداقل خطر( تا چهار )حداکثر خطر( مشخص می شود. محل قرار گیری  شدت خطرخطر و شدت آن را مشخص می کند. 
 در شکل زیر مشخص شده است. شماره ی هریک از خطرهای فوق و معنای آن

 
 27شکل شماره 

 

   2  گزینه
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 است؟ نفره معادل چند لیتر در دقیقه 10کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون جهت خوابگاه  -۷
1)۷8/0   2)169200   3)4۷   4 )2820 

 1779 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 40ص14)تاسیسات مکانیکی( تعویض هوای مکانیکی 

 تعویض هوای مکانیکی 14-4-4
 در هر فضای ساختمان که امکان تهویه طبیعی نباشد، هوا باید به صورت مکانیکی تعویض شود. 14-4-4-1
 صورت گیرد. تخلیه هوا، هوای برگشت و /یا توزیع هوای رفتتعویض هوای مکانیکی باید با یکی از روش های  14-4-4-2

 و تخلیه هوا باشد.  هوای برگشتهر فضا باید تقریبا برابر مجموع  مقدار هوای رفتالف( 

 برقرار کند. فشار مثبت یا منفی، در صورت لزوم، باید در داخل فضا سیستم تعویضب( این 

و جداگانه ای که بدین منظور  تاسیسات مستقل، یا تهویه مطبوع تعویض هوای مکانیکی ممکن است با تاسیسات  14-4-4-3
 طراحی و نصب می شود، انجام گیرد.

 ( باشد.۴-۴-۴-۱۴مقدار هوای ورودی از بیرون باید دست کم مطابق جدول ) 14-4-4-4

41 
 با کاربری مختلف مورد نیاز فضاهای تخلیهوهوای از بیرون  کمینه مقدار هوای ورودی(: ۴-۴-۴-۱۴جدول )

 نوع کاربری فضاها

هوای بیرون برای 
 هر نفر

هوای بیرون برای 
 واحد سطح

هوای تخلیه برای واحد 
 سطح+

هوای تخلیه برای 
 اتاق+

 مالحظات
لیتر در 
 ثانیه

فوت 
مکعب 
در 
 دقیقه

لیتر در 
ثانیه بر 
متر 
 مربع

فوت 
مکعب 
در دقیقه 

بر 
 مترمربع

 لیتر در
ثانیه بر 
متر 
 مربع

فوت 
مکعب در 
دقیقه بر 
فوت 
 مترمربع

لیتر در 
 ثانیه

فوت 
مکعب 
در 
 دقیقه

 مسکونی

        15 7.1 اتاق
 تخلیه مکانیکی 100 47       آشپزخانه

 50 23.5       توالت و حمام
تخلیه طبیعی یا 

 مکانیکی

تخلیه طبیعی یا    0.8 4.1     پارکینگ
 مکانیکی

 اداری
        15 7.1 اتاق دفتر

        7.5 3.5 اتاق کنفرانس
        7.5 3.5 هاپذیرش

هتل، 
 خوابگاه

        10 4.7 اتاق خواب
        10 4.7 سرسرا

تخلیه مکانیکی برای  50 23.5     7.5 3.5 سالن کنفرانس
 هر کابین دوش

          حمام
        10 4.7 خوابگاه چند نفره
        5.5 2.6 اتاق نشیمن

 اجتماعات

        7.5 3.5 سالن اجتماعات
        10 4.7 مسجد
        7.5 3.5 سینما
        7.5 3.5 تأتر

 رستوران
        10 4.7 سالن غذاخوری
 تخلیه مکانیکی   0.7 3.5     آشپزخانه
        10 4.7 کافه تریا

42 
 (: کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون وهوای تخلیه مورد نیاز فضاهای با کاربری مختلف۴-۴-۴-۱۴ادامه جدول )
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 نوع کاربری فضاها

هوای بیرون برای 
 هر نفر

هوای بیرون برای واحد 
 سطح#

هوای تخلیه برای واحد 
 سطح+

هوای تخلیه برای 
 اتاق+

 مالحظات
لیتر در 
 ثانیه

فوت 
مکعب در 
 دقیقه

لیتر در 
ثانیه بر 
 متر مربع

فوت مکعب 
در دقیقه بر 
 مترمربع

لیتر در 
ثانیه بر 
 متر مربع

فوت مکعب 
در دقیقه بر 
 فوت مترمربع

لیتر در 
 ثانیه

فوت 
مکعب در 
 دقیقه

 فروشگاه
        15 7.1 طبقات
        15 7.1 زیرزمین
 تخلیه مکانیکی   0.06 0.3   15 7.1 انبارعمومی

رخنشوی 
خانه و 
خشک 
 کن

        25 11.8 های عمومیسالن
 تخلیه مکانیکی   0.5 2.5   15 7.1 انبارمواد شوینده

 تخلیه مکانیکی   1 5   30 14.1 شوییسالن خشک

 ورزشگاه
        7.5 3.5 جای تماشاچیان
        15 7.1 فضای ورزشی
      *0.5 *2.5   استخر بسته

فضای 
 آموزشی

        15 7.1 درسکالس 
        20 9.4 آزمایشگاه
        15 7.1 کتابخانه
 تخلیه مکانیکی       20 9.4 کارگاه
 تخلیه مکانیکی   0.5 2.5     کنرخت

فضای 
 عمومی

      0.06 0.3   راهروها
    0.5 2.5     کنرخت

 70 33       توالت عمومی
تخلیه مکانیکی برای هر 

 توالتکابین 

فضاهای 
 خاص

 تخلیه مکانیکی   0.6 3   10 4.7 آرایشگاه
 تخلیه مکانیکی   0.6 3   25 11.8 سالن زیبایی بانوان
 تخلیه مکانیکی       60 28 فضای سیگار کشیدن

 تواند از آن تامین شود.، تمام یا بخشی از هوای تخلیه مورد نیاز فضا میهوای دست دوم)+(: در صورت وجود 
دهد. در  صورت نیاز به هوای بیشتر، مقدار مازاد باید از هوای دست را نشان نمی کنترل رطوبت)*(: این ارقام هوای مورد نیاز برای 
 دوم یا هوای بیرون تامین شود.

نه وای سرانه نفرات و بر اساس واحد تصرف سطح سراهای که مشخص نشده در ه)#(: هوای بیرون بر  واحد سطح برای کاربری
 معمول منظور شده است.

 

  4 گزینه
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نیز  اندر ساختمانی که بخشی از کابل برق از زیر سنگ چین های حیاط عبور می کند و ساختم -8
 دارای درز انبساط است، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

نند از حفاظت شده می توا های ( لوله های محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند نباید پالستیکی باشد، کابل1

 درز انبساط عبور کنند. 

 ( لوله های محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند می تواند پالستیکی باشد، کابل ها2

 نباید از درز انبساط عبور کنند.

د از ده می تواننحفاظت ش ( لوله محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند می تواند پالستیکی باشد، کابل های3

 درز انبساط عبور کنند.

 بور کنند.از درز انبساط ع ( لوله محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند نباید پالستیکی باشد، کابل ها نباید4

 1715 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 88ص13اتصال کابل برق فشار ضعیف 
های ترمینال آن ها باید از سطح مقطع ( با توجه به ۹-۵-۲-۷-۱۳)ردیف اتصال کابل های برق فشار ضعیف در مورد 13-7-2-5-10

کمک حداقل دو عدد پیچ داشته باشند و یا اتصال آن ها به  یاها باید از انواعی باشند که کابلشواستفاده شود. پیچی یا کابلشو 
( انجام می شود به طور کلی قلع و سرب)کمک لحیم نجام شود. استفاده از کابلشوهایی که اتصال آن ها فقط به مناسب اپرس 

 ممنوع است.
یا زیر سطح مفروش ها عبور کند، باید در سنگ چین و یا از زیر محوطه های مفروش کابل از زیر جاده ها،  چنانچه 13-7-2-5-11

قطر لوله به غیره پیش بینی شود. نسبت  و( فشارقوی PVCلوله محافظ از جنس پالستیک صلب ) یکطول کابل جاده برای کل 
 )یک و سه دهم( کمتر باشد.  1.3نباید از حدود قطر كابل 

در محل های ورود و خروج کابل از داخل لوله، باید برای حفاظت کابل در برابر ساییدگی ناشی از تماس با لبه لوله، نوعی بالشتک 
 نظر گرفت. در
به حرکت درز انبساط باید طوری اجرا گردند که درز انبساط ساختمان در عبور از هادی های الکتریکی کابل ها و سایر  13-7-2-5-12

 آن ها آسیب نرساند.
 

  2 گزینه
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 یرزبرای یک ساختمان با کاربری سینما، کدام مجموعه از سیستم های تاسیسات الکتریکی  -9
 الزامی است؟ 

 ( سیستم فرمان حسگر زلزله، سیستم صوتی، سیستم تلویزیون مدار بسته 1

 ( سیستم روشنایی ایمنی، آنتن مرکزی، شبکه کامپیوتر2

 ( سیستم اعالم حریق، سیستم احضار، سیستم تلویزیون مدار بسته3

 صوتی( سیستم برق بدون وقفه با تغذیه از دو منبع متفاوت، سیستم تلفن، سیستم 4

 1707و  1719 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

102 
 حداقل سیستم های جریان ضعیف الزامی واختیاری ۸-۱-۹-۱۳ول جد

 نوع سیستم
 

 نوع ساختمان
سیستم  تلفن

 احضار
 در 
 بازکن

 اعالم 
 حریق

 سیستم
 صوتی

آنتن 
 مرکزی

 شبکه
 کامپیوتر

سیستم 
مدار تلوزیون 
 بسته

تعداد طبقات مسکونی کمتر از 
 طبقه 5

+ - + * - - - - 

طبقه  5تعداد طبقات مسکونی 
 و بیشتر

+ - + + - + - - 

 + + - + + + - + اداری، تجاری، خدمات عمومی

 + + + + + - + + بیمارستان ها و بناهای درمانی

مراکز اجتماع )مساجد، تئاترها، 
 + + + + + - - + آن( ا، سالن ها و نظایرسینماه

 * طبق ضوابط سازمان آتش نشانی              سیستم اختیاری: -         سیستم الزامی+: 
از هر یک از سیستم های دیگر جریان  ۸-۱-۹-۱۳در همه ساختمان ها عالوه بر سیستم های مندرج در جدول شماره  13-9-1-8-1

ذکر شده است، با توجه به نیاز طرح و بهره برداری به عنوان سیستم های اختیاری می توان استفاده  ۱-۹-۱۳ضعیف که در ردیف 
 ، ضوابط و یا دستورالعمل های مربوطه خواهد بود.سیستم های اختیاری تابع مقررات نمود. الزام به استفاده از بعضی از

نباید از مقادیر داده شده در جدول  8-1-9-13های مربوط به هر یک از سیستم های جدول شماره  قطر یا سطح مقطع هادی 13-9-1-9
 کمتر باشد. 9-1-9-13شماره 

 ثال هایی از کاربرد روشنایی ایمنی، نیازها و الزامات آنم ۳-۶-۵-۱۳جدول 

 مثال هایی از کاربرد
 نیازها و الزامات

سیستم منبع 
 تغذیه  مرکزی

سیستم منبع 
 تغذیه منطقه ای

با باتری و شارژر 
 مستقل و سرخود

سیستم تغذیه از 
 دو منبع متفاوت

  + + + اتاق یا سالن اجتماعات
  + + + سالن نمایشگاه ها

  + + + سالن های تئاتر، سینما و نمایش
  + + + ورزشگاه ها

  + + + فروشگاه های بزرگ و مراکز تجاری
  + + + رستوران ها

  + + + بیمارستان ها و مراکز درمانی
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  + + + هتل ها و مهمانخانه ها
  + + + اقامتگاه ها یا خانه های نگهداری افراد

  + + + مسکونی، اداری و تجاریساختمان های بلند مرتبه 
  + + + ساختمان های مرکزی بانک ها

  + + + مراکز آموزشی و فرهنگی
  + + + پارکینگ های بسته

 + + + + پلکان های خروج، راه های خروج الزامی، تخلیه افراد
فضاهای کار با ریسک باال، اتاق امدادرسانی و اتاق 

 + + + + مدیریت بحران

 های مناسب و قابل استفاده جهت روشنایی ایمنی، در صورت وجود هر یک از منابع تغذیه در طرح+ سیستم 
69 

تغذیه اصلی آن، باید بتواند حداقل  زمان قطع برق مدارآن در ( و سر خود )باتری و شارژ  چراغ ایمنی با منبع تغذیه مستقلتبصره: 
 مقرر را تأمین نماید. شدت روشناییساعت  1.5به مدت 

 لوکس کمتر باشد:  ۱۰مکان های زیر نباید از  شدت روشنایی متوسط ایمنی 13-5-6-3-5
 الف( پلکان های خروج، راه های خروج الزامی، کریدورهای دسترسی خروج و گذرگاه ها 

 مقررات ملی ساختمان(  3ب( اجزای داخلی و خارجی راه و تخلیه اضطراری )مبحث 
 نتظار جلوی آسانسور در طبقات پ( آسانسورها و فضای ا

 ت( محوطه هایی که در مسیر راه های خروج ازامی قرار دارند
لوکس کمتر باشد. بشرط آنکه  ۲، نباید از شدت روشنایی متوسط ایمنیتاالرهای سینما و تئاتر، در هنگام نمایش، در  13-5-6-3-6

به طور خودکار به حالت اولیه باز گردد.  سوزی روشنایی محیط و شدت آنسیستم اعالم حریق و آتش در صورت به کار افتادن 
-6-5-13و  ۳-۶-۵-۱۳( باید در باالی همه درهای خروجی و راه های خروج الزامی، نصب و مقررات ردیف های خروج) عالئم روشن

 نیز باید رعایت شود. 3-5
در مورد تاالرهای اجتماعات نیز صادق است، با این تفاوت که شدت  ۶-۳-۶-۵-۱۳ردیف کلیه مقررات ذکر شده در  13-5-6-3-7

 لوکس کمتر باشد.  ۱۰روشنایی ایمنی متوسط در این تاالرها نباید هیچ گاه از 
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ند سانتی سانتی متر باشد، ارتفاع مناسب این پله چ 35چنانچه عمق کف پله ساختمانی برابر  -10
 است؟ متر

 5/12تا  12( 4  5/14تا  14( 3  18(2  1۷( حداکثر 1

 1194 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 

 48ص4راه پله )کلیات و الزامات( 
 راه پله ها 4-5-1-7
 مجموع اندازه کف پلهباید به میزانی باشد که  ارتفاع پلهمتر است.  28.0 اندازه عمق کف پلهدر راه پله ساختمان، حداقل  4-5-1-7-1

 متر باشد.   0.64تا  0.63و دو برابر ارتفاع آن بین 
در یک  یکسان بودن اندازه کف و عمق پلهاندازه گیری می شود.  تصویر افقی لبه کف پله بعدیعمق کف پله از لبه یک کف پله تا 

 الزامی است. شیب پلکان
 رعایت مفاد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در مورد راه پله و پلکان الزامی است. 4-5-1-7-2
و متناسب با تعداد استفاده کنندگان  نوع و بار تصرف، بر حسب عرض پله الزامیدر تمام ساختمان ها میزان حداقل  4-5-1-7-3

ی که عموم از آن استفاده کنند با پلکان های دارای پاگردمتر و  10.1از  کمتر عرض مفیدتعیین می شود. در هر صورت پله هایی با 
 به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.  مقررات اختصاصی تصرفیمتر مجاز نیست، مگر آن که در  40.2عرض مفید کمتر از 

 می باشد. عرض پله، مساوی عرض یا شعاع پاگردحداقل  ۴-5-۱-7-۴
 کم توانان جسمی حرکتیو  افراد دارای معلولیتدر ساختمان های مورد استفاده  تعداد پله های بین دو پاگردحداکثر  4-5-1-7-5

 پله باشد.  ۱۲باید 
اندازه گیری  لبه هر کف پلهمتر است که از  05.2ها و پاگردهای آن ها در تمام طول مسیر  ارتفاع غیر سر گیر پلهحداقل  4-5-1-7-6

 می شود.

49 
امتداد  سطح بامساختمان باید تا  پلکان عمومیدر ساختمان های دارای چهار طبقه و بیشتر باالی زمین، حداقل یک  4-5-1-7-7

به آنها  آخردسترسی از طبقه درصد و یا بام هایی که هیچ گونه استفاده ای ندارند، که  ۳۳از  بام هایی با شیب تندتریابد، مگر در 
 است. نردبام مجازاز طریق دیگر امکانات مانند 

با مساحت برابر یا  اتاقک خرپشتهباید از طریق یک  دسترسی به بامآن پلکان وجود دارد،  بامدر ساختمانی که برای  4-5-1-7-8
 تأمین شود.  قفسه راه پلهکمتر از 
 49ص4)الزامات کلی(  عبور پیاده شیب راه
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 در یک ساختمان مسکونی تک واحدی، دستگاه های گازسوز زیر پیش بینی شده اند. -11

شعله  5دو دستگاه بخاری خانگی به یک دستگاه آبگرمکن فوری به یک دستگاه اجاق گاز خانگی )
 فردار(. 

ا بز متر باشد، قطر لوله اصلی گا 12چنانچه فاصله دورترین مسیر لوله کشی گاز در این ساختمان 
 )چگالی ؟فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع )خروجی از کنتور تا اولین انشعاب( چقدر است

65/0) 
𝟑(2  اینچ 1(1

𝟒
1𝟏(3   اینچ 

𝟒
1𝟏(4  اینچ 

𝟐
 اینچ 

 1951 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 

 مختلف گاز طبیعیضرایب تصحیح برای چگالی های  3-4-17جدول 
 ضریب چگالی ضریب چگالی
0.50 1.15 0.75 0.93 
0.55 1.08 0.80 0.90 
0.60 1.04 0.85 0.87 
0.65 1 0.90 0.85 
0.70 0.96 1 0.80 

 مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه های گازسوز  4-4-17جدول

 مقدار تقریبی مصرف دستگاه گازسوز
 )مترمکعب در ساعت(

 2.5 آبگرمکن فوری
 1.5 آبگرمکن مخزن دار

 0.7 شعله فردار( 5اجاق گاز خانگی )
 2.5-4 اجاق گاز تجاری
 0.6 بخاری خانگی

 0.3 کباب پز و پلوپز خانگی
 2.5-4 پلوپز تجاری
 0.1 روشنایی
 0.3 شومینه

 بر اساس دفترچه محاسبات، تعیین گردد. …مصرف گاز برای گرمایش استخر، سونا، جکوزی و  -1
 مصرف وسایل گازسوزی که در جدول ذکر نشده اند بر اساس محاسبات فنی سازنده تعیین شوند. -2
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 مترمکعب در 1.5مترمربع زیربنای مفید حرارتی،  100مصرف گاز مشعل های حرارت مرکزی بر اساس متوسط هر  -3
یا گرمسیر این عدد باید بر اساس محاسبات تبادل حرارتی ساختمان محاسبه ساعت منظور گردد. در نقاط سردسیر 

 و تعیین شود.

میلی متر  176با فشار برای گاز طبیعی  به متر مکعب در ساعتظرفیت لوله های فوالدی حداکثر  2-4-17جدول 
 *0.65میلی متر ستون آب و چگالی  12.7ستون آب و افت فشار 

طول لوله 
 )متر(

 اسمی لوله )اینچ(قطر 
1
2 

3
4 1 1 14 1 12 2 2 12 3 4 

2 5.9 12.3 23.30 47.9 72.0 138.3 220.0 390.7 801.9 
4 4.0 8.5 16.0 32.9 49.4 95.1 151.2 268.5 551.1 
6 3.2 6.8 12.9 26.4 39.7 76.4 121.5 215.7 442.8 
8 2.8 5.8 11.0 22.6 34.0 65.4 104.0 184.7 379.1 
10 2.4 5.0 9.6 19.7 29.6 56.9 90.4 160.6 329.7 
12 2.2 4.7 8.8 18.1 27.3 52.5 83.4 148.2 304.3 
14 2.0 4.3 8.1 16.7 25.0 48.2 76.6 136.1 279.4 
16 1.9 4.0 7.5 15.5 23.3 44.8 71.3 126.7 260.0 
18 1.8 3.7 7.1 14.6 21.9 42.2 67.1 119.3 244.8 
20 1.7 3.5 6.7 13.8 20.7 39.8 63.3 112.5 231.0 
22 1.6 3.3 6.3 13.1 19.6 37.8 60.1 106.8 219.2 
24 1.5 3.2 6.1 12.5 18.7 36.1 57.4 101.9 209.2 
26 1.4 3.1 5.8 12.0 18.0 34.6 55.1 97.9 200.9 
28 1.4 2.9 5.5 11.4 17.2 33.1 52.6 93.6 191.0 
30 1.3 2.8 5.3 11.0 16.6 31.9 50.8 90.2 185.1 
35 1.2 2.6 4.9 10.2 15.3 29.4 46.8 83.1 170.6 
40 1.1 2.4 4.6 9.4 14.1 27.1 43.3 76.9 157.9 
45 1.1 2.2 4.3 8.8 13.3 25.5 40.6 72.2 148.1 
50 1.0 2.1 4.1 8.4 12.6 24.3 38.6 68.7 141.0 
55 0.99 2.0 3.9 8.0 12.0 23.1 36.7 65.2 133.9 
60 0.94 1.9 3.7 7.6 11.5 22.1 35.1 62.4 128.1 
70 0.85 1.8 3.3 6.9 10.4 20.0 31.8 56.5 116.1 
80 0.80 1.6 3.1 6.5 9.7 18.8 29.8 53.1 108.9 
90 0.75 1.5 2.9 6.1 9.1 17.6 28.0 49.7 102.0 
100 0.71 1.4 2.8 5.7 8.6 16.6 26.4 47.0 96.5 
120 0.64 1.3 2.5 5.2 7.8 15.0 23.9 42.5 87.3 
150 0.57 1.2 2.2 4.6 6.9 13.3 21.2 37.7 77.5 
200 0.49 1.0 1.9 3.9 5.9 11.4 18.1 32.2 66.2 
250 0.43 0.91 1.7 3.5 5.2 10.1 16.1 28.6 58.8 
300 0.39 0.82 1.5 3.1 4.7 9.2 14.6 25.9 53.2 

 ( ضرب نمود3-4-17)* برای سایر چگالی ها باید ظرفیت لوله ها را در ضرایب جدول 
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زمین  طبقه روی 5ام ساختار دوربند شفت آسانسور در برابر آتش برای ساختمانی با ارتفاع کد -12
 ؟صحیح است

 ساعت مقاوم در برابر آتش 1( باید حداقل 1

 ساعت مقاوم در برابر آتش 5/1 ( از نوع غیرقابل سوخت و حداقل2

 ساعت مقاوم در برابر آتش 2حداقل ( از نوع غیرقابل سوختن و 3

 ساعت مقاوم در برابر آتش ( از نوع غیر قابل سوختن و حداقل ا4

 1159 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 155ص3دوربند شفت )الزامات / مقاومت در برابر حریق( 
 دوربند شفت ها ۳-8-6
 کلیات  ۳-8-۶-1

الزامی  اجرای شفت دوربندی شده، سقف-سقف و بام-کفها و منافذ موجود در مجموعه  محافظت گشودگیهر جایی که برای 
، یک دوربند شفتها به کار رود.الزم به ذکر است که در اینجا منظور از شفتشده باشد، باید الزامات مندرج در این بخش در مورد 

درجه الزامی مقاومت در برابر آتش است. در عین حال ممکن است در سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، از دارای  دیوار دوربند
در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان( که بدیهی  شفت آسانسورجنبه های دیگر نیاز به شفت یا دوربند شفت باشد )مانند 

 است آن الزامات نیز باید مورد رعایت قرار گیرد.
 ها  دوربند الزامی شفت 3-8-6-2

مطابق شرایط مندرج در این بخش  دوربند شفت مقاوم در برابر آتشباید به وسیله  سقف-گشودگی های میان مجموعه کف
 محافظت شوند.

 تبصره ها: 
قرار گرفته و چهار طبقه یا کمتر را به هم وصل می کنند، به دوربند  بازشوهایی که کامال در درون یک واحد مسکونی مستقلبرای  -1

 شفت نیازی نیست.
  باشند، سیستم شبکه بارنده خودکار تایید شدهدر ساختمان هایی که به طور کامل مجهز به  -۲

156 
دوربند در زیر به  ۲-۲یا  1-۲ نباشد، در صورت تأمین یکی از دو شرط بخشی از راه خروجکه  گشودگی پلکان برقی یا راه پله ایبرای 
 نیازی نیست: شفت

باید  در کرکره ایو تایید شده در هر طبقه محافظت شود.  پرده کرکره ای افقی خودکار برقیدر مواردی که این گشودگی با  2-1
ساعت باشد. در کرکره ای باید طوری ساخته  1.5بوده و دارای درجه مقاومت در برابر آتش حداقل  ساختار غیر قابل سوختندارای 

بسته شدن باید هنگام شروع  پلکان برقیبسته شود و گشودگی را کامال مسدود نماید.  تحریک کاشف دودشده باشد که به محض 
 لبه پیشروی حساسسانتی متر بر ثانیه عمل کند و باید به  ۱۵یش از نباید با سرعت ب در کرکره ایاز حرکت باز ایستد.  در کرکره ای

 مجهز باشد، به طوری که در صورت تماس با هر مانعی متوقف شده و پس از آزاد شدن به پیشروی خود ادامه دهد. 
جنس مصالح غير قابل سوختن  محافظت شود. این موانع باید از موانع دودیا پلکان برقی به وسیله  دور تا دور گشودگی پلکان ۲-۲
)مطابق با مدرک  توزیع متراکمبا  شبکه بارنده خودکارسانتی متر نصب شوند. همچنین  ۴۵با حداقل عمق  دور لبه گشودگیده، بو
13NFPA  فوت(  ۶سانتی متر ) ۱۸۶ها از یکدیگر نباید از فاصله اسپرینکلرنصب گردد.  گشودگی پلکان در سقف( باید در اطراف

نباید  مساحت سطح گشودگی در سقفقرار گرفته باشند.  مانع دود دور گشودگیسانتی متری از  ۳۰تا  ۱۵ر باشد و در فاصله بیشت
 های اداری و تجاری تصرفباشد. استفاده از این بند برای  مساحت تصویر پلکان یا پلکان برقی بر روی سطح افقبرابر  ۲بیش از 

مجاز است که بیش از چهار  پلکان برقیها تنها برای آن دسته از پلکان یا  برای هر تعداد طبقات مجاز است، اما برای سایر تصرف
 طبقه را به هم مرتبط نسازد.

شفت  محافظت شده باشند، به دور بند ۹-۸-۳که مطابق با ضوابط بخش  کانال هوا و هواکش، کابل، سیم، منافذ لولهبرای  -3
 نیازی نیست. 

 محافظت شده باشند، به دوربند شفت نیازی نیست. ۹-۸-۳هایی که مطابق با ضوابط بخش  مدخل های کانالبرای  -۴
 ( باشند1-11-3ها )بخش  ضوابط خاص آتریومبرای گشودگی های موجود در کف که مطابق با  -5
اجرا شده است، نیازی به دوربند  مصالح تایید شدهدر هر طبقه با  رامونی محافظتیفضای پیکه در آنها  دودکش های بناییبرای  -۶

 شفت نیست.
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 که واجد شرایط زیر باشد نیازی به دوربند شفت نیست: گشودگی کفیبرای  ۳-و د ۲-در کلیه تصرف ها به غیر از گروههای د -۷

157 
دیگری در این دو طبقه وجود نداشته باشد که  گشودگی های محافظت نشدهبیش از دو طبقه را به یکدیگر مرتبط نکند و  -7-1

 باعث مرتبط شدن آنها به طبقات دیگر شود. 
 ۳-۳-۳-۶-۳الزامی نباشد، به جز موارد مجاز در بند  بخشی از سیستم راه خروج -7-2
 میان ساختار ساختمان پنهان نباشد. در 7-3
 نشود. کریدور بازدر گروه های )د( و )م( به  -7-4
 باز نشود. کریدوربه  شبکه بارنده خودکاردر هیچ تصرفی در طبقات بدون  -7-5
ند، به دوربند شفت نیازی یا بسته که مطابق ضوابط و مقررات مربوط ساخته شده باش پارکینگ های بازدر  رمپ اتومبیلبرای  -۸

 نیست.
 )نیم طبقه( و کف طبقه پایینی به دوربند شفت نیازی نیست.  گشودگی های کف بین یک میان طبقهبرای  -۹
محافظت شده اند، به دوربند شفت  9-8-3 مطابق با ضوابط بخش سیستم مقاوم در برابر آتشهایی که به وسیله یک درزبرای  -۱۰

 نیازی نیست.
آسانسور برای شفت نیست، به شرطی که  دوربند مقاوم در برابر آتشنیازی به  آسانسورهای نفربر واقع در پارکینگ های بازبرای  -۱۱

 نشود.  بهره برداریاختصاص داشته و برای فضاهای با سایر تصرف ها  فقط به پارکینگ باز
 شد.هر جای دیگری که در این مقررات مجاز شناخته شده با -۱۲
  مصالح ۳-8-6-۳

 از نوع مجاز باشد. ۳-۳باید با توجه به نوع ساختار ساختمان مطابق با الزامات فصل  دوربند شفتمصالح مورد استفاده در 
 157ص3درجه بندی مقاومت در برابر آتش )دوربند شفت( 

 درجه بندی مقاومت در برابر آتش  3-8-6-4
 و حداقل دو ساعتیا بیشتر باید از نوع غیر قابل سوختن  طبقه روی تراز زمین ۴های با ارتفاع  دوربند شفت در ساختمانساختار 

طبقه، دوربند شفت باید حداقل یک ساعت مقاوم در برابر آتش  ۴مقاوم در برابر آتش باشد. برای ساختمان های با ارتفاع کمتر از 
 باشد.
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 برای ساختمان هایی که "زنگ اعالم حریق"و  "جعبه های هشدار دستی ارتفاع نصب -13
 استفاده از آنها الزامی است به ترتیب چند سانتی متر است؟

 سانتی متر باالتر از کف طبقه 210تا  180ین ب - 100( در ارتفاع 1

 نتی متر باالتر از کف طبقةسا 210 - 120تا  110( 2

 بقهباالتر از کف طسانتی متر  200 - 120تا  90( 3

 نتی متر باالتر از کف طبقهسا 210 - 140تا  110( 4

 1121 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 

 61ص3جعبه هشدار دستی )شستی اعالم حریق( 

 ( شستی اعالم حریق) هشدار دستیجعبه های  ۳-5-7-۳
، از طریق شبکه های اعالم حریقدر تمام بناهایی که نصب کاشف های خودکار ضروری اعالم شود، فراهم کردن امکان کاراندازی 

دسترس و در  قابلقرار داشته،  معرض دیدباید کامال در  جعبه هشدار دستیجعبه دستی )شستی اعالم حریق( نیز الزامی است. 
 زیر روی دیوار نصب شود: بوده و با دقت کامل به ترتیب  مسیر

 در هر طبقه، دست کم یک جعبه منظور گردد.  -۱
 فاصله شستی هاآن، همچنین  فاصله پیمایش افراد تا رسیدن بهباید حداکثر  تعیین محل نصب شستی های اعالم حریقدر  -۲

 باید مطابق با استاندارد مرجع طراحی تعیین شود.  در راهروها از یکدیگر
 سانتی متر در نظر گرفته شود. ۱۴۰تا  ۱۱۰بین  ارتفاع جعبه تا کف زمین -3

 61ص3آژیر )زنگ اعالم حریق( 

  زنگ اعالم حریقآژیر یا  3-5-7-4
نصب دست کم یک آژیر یا زنگ اعالم حریق، در هر طبقه از بنا، به گونه ای که صدای آن در سر تا سر طبقه به وضوح شنیده شود، 

باید از سایر آژیرها که ممکن است در بعضی مکان ها پخش شوند، باید متمایز باشد. به هیچ وجه نباید از  نوع آژیرمی است. الزا
  متر باشد. 2.1باید  ارتفاع نصب آژیرهااین نوع آژیر در موارد دیگر استفاده شود. 

 ۶۵از  صدای معمول محيطشد. در مکان هایی که دسی بل با ۶۵باید  صدای تولید شده توسط آژیر در فضاهای معمولیحداقل 
در نظر گرفته شود. در فضاهایی که صدای محیطی بیشتر از  صدای محیطدسی بل باالتر از  ۵ صدای آژیردسی بل بیشتر است، 

 استفاده شود.  فالشرهای اعالم حریقدسی بل باشد، عالوه بر آژیر، باید از  ۹۰
اندازه گیری  قرار گیری بالش)که در محل  صدای تولید شده آژیر، اختصاص داده شده به خوابیدنفضاهای یا  اتاق های خوابدر 

دسی  ۱۲۰دسی بل باشد. صدای تولید شده توسط آژیرهای سیستم اعالم حریق در هیچ فضایی نباید بیشتر از  ۷۵می شود( باید 
 بل باشد.

دسی  ۴۵ فضاهای خصوصیدسی بل و در  ۷۵ فضاهای عمومیری، در مت ۳در فاصله  تراز صدای اعالم کننده های صوتیحداقل  
 دسی بل است. ۱۳۰تا وسیله اعالم، در تمام فضاها  تراز صدا در نزدیکترین فاصلهبل است. حداکثر 
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عمومی مقررات ملی ساختمان امکان پذیر است که ورودی ساختمانی در معبر 4آیا طبق مبحث  -14
باران گیر  باشد؟ و آیا در جایی از این ساختمان می تواند پیش آمدگیپیش آمدگی داشته 

 متر باشد؟  3بام به نحوی باشد که ارتفاع زیرین آن از باالترین نقطه کف زمین 
 بلی –ی ل( ب1

 خیر -( بلی 2

 خیر –( خیر 3

 بلی –( خیر 4

 1191 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 38ص4)الزامات پیش آمدگی ساختمان(  در معابر عمومیساختمان پیش آمدگی مجاز 
 معابر عمومیپیش آمدگی های مجاز در  4-4-5-1
، از نظر این ۴-۵-۴-۴های گفته شده در قسمت  پیش آمدگی های مجاز ساختمان در معابر عمومی، با در نظر داشتن محدودیت 

 مقررات به شرح زیر است:
تعیین می  طرح های توسعه شهریبه میزانی که در  (سطوح طره ساختمانیا بخشی از آنها از بر زمین ) پیش آمدگی طبقات -الف

 شود. 
باالترین نقطه متر، در صورتی که حد زیرین آن از  80.0، به میزان حداکثر حد ساختماناز  باران گیر بامیا  پیش آمدگی سایبان -ب

 داشته باشد.  فاصله افقیمتر  80.0حداقل  لبه سواره روآن از  و حد پیش آمدگیمتر ارتفاع داشته  50.3حداقل  كف معبر
 مجوز طرح های توسعه شهریشود، مشروط به  معابر فرعی احداثکه بین ساختمان ها بر روی کوچه ها و  ساباط و پل هوایی -ت
رعایت  ارتفاع حد زیرین از معبرمتر  50.3ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و در صورتی که حداقل  اخذ مجوز از شهرداریو 

 شده باشد. 
منطبق با مبحث بیستم و سایر ضوابط طرح های توسعه و عمران شهری مشروط بر  تابلوها و سایر عناصر الحاقی به ساختمان -ث

 فاصله افقی داشته باشد. لبه جدول سواره روتر با م 90.0آنها بیشتر از  لبه خارجیآن که 
ورودی و دیگر عناصر  پله یا شیب راه، لوله های آب باران، قرنیزها ،نیم ستون چسبیده به دیوار درگاهی و لبه کف پنجره، -ج

پیش آمدگی داشته  عمومیمعبر متر در  10.0باشند، نباید بیش از  کف معبر مجاورمتر از  50.3که در ارتفاع کمتر از  ساختمانی
  باشند.

، لزوم نصب عالیم احتیاطکه به سمت بیرون و معبر عمومی باز می شوند، ضمن  هایی درهای تصرفها و  درهای ساختمان -چ
 شوند. حریم معبرمتر وارد  10.0بیش از  حالت بازنباید در 
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مان ساخت متر است در یک مجموعه 5/10در نظر است ساختمانی دو طبقه و جنوبی که بر آن  -15
اع درصد احداث شود. در صورتی که تراز ارتف 6های ردیفی و متصل در کنار پیاده رو با شیب 

 حداکثر ارتفاع سانتی متر باشد 85کف طبقه همکف، حداکثر مجاز و ارتفاع پنجره زیرزمین 
 مشخص شده این ساختمان در مقررات ملی ساختمان چقدر است؟ 

 متر 9.315 (2      متر 9.63 (1

 متر 9( 4     متر 8.685( 3

 1189 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 31ص4)محدودیت کلی مساحت و ارتفاع(  ارتفاع مجاز گروه ساختمانی
 محدودیت کلی مساحت و ارتفاع 4-4-1-2
 ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی 4-4-۱-2-1

حداکثر ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات آنها، از نظر این مبحث مطابق مقادیر تعیین شده در این قسمت 
طرح  ها در ارتفاع مجاز ساختمانو یا نوع تصرف یا ساختار بنا، مقادیر دیگری برای  شرایط خاص اقلیمیاست، مگر آن که به دلیل 

 ها تعیین شده باشد. مقررات اختصاصی تصرفیا در  عمران شهریو  های مصوب توسعه

32 
متر و در  80.5، ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نمادر  )در یک طبقه(، ۳و  ۲، ۱گروه های ساختمانی در  -الف

 متر. 4.90ساختمان های فاقد آن 
متر و در ساختمان های  ۹)در دو طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما،  ۳و  ۲، ۱در گروه های ساختمانی  

 متر. 8.10فاقد آن 
متر و در  12.20)در سه طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  ۵و  ۴های ساختمانی  در گروه -ب

 متر.  11.30ساختمان های فاقد آن حداکثر 
متر و در  15.40)در چهار طبقه(، در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  ۵و  ۴در گروه های ساختمانی 

 متر.  14.50ساختمان های فاقد آن حداکثر 
 ۲۳)با ارتفاع بیش از هفت طبقه یا بیش از  ۸متر( و گروه  ۲۳تا ارتفاع  )پنج تا هفت طبقه یا ۷و  ۶در گروه های ساختمانی -پ

 و سایر ضوابط و مقررات قانونی تناسب تعداد طبقاتمتر(، به 
  ارتفاع و مساحت مجاز بر اساس گروه های تصرف 4-4-۱-2-2

در  محدودیت های تعیین شدهدر زمین با  نوع ساختار و وضعیت استقرار ساختمانها باید بر اساس  مساحت تصرفارتفاع و 
 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای گروه های تصرف، منطبق باشد.

(، واحد سطح تصرف) پایه سطح تصرف مورد نیاز به ازای هر نفر، بخشی از ساختمان یا فضا، بر محدودیت های مساحت ساختمان
 محاسبه می گردد.که در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تعیین شده است، 
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صل طبقه، درجه بندی مقاومت در برابر آتش دیوارهای خارجی آن برای فوا 5در یک ساختمان  -16
 متر چگونه صورت می گیرد؟ 5. 1مجزاسازی حریق معادل 

        ( از هر دو طرف دیوار2    ( از طرف وجه داخلی1 

   مقاومت ندارد ( نیازی به درجه بندی4   ( از طرف وجه خارجی3

 1113 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 38ص3مقاومت دیوار خارجی در برابرآتش 

 ب: الزامات درجه مقاومت دیوارهای خارجی در برابرآتش )ساعت( براساس فاصله مجزا سازی حریق )الف(-2-3-3جدول 
 فاصله مجزا سازی حریق )متر( نوع ساختار گروه )خ( (1-)ک( و )ن(، 1-گروه های )ص سایر تصرف ها

 1.5کمتر از  همه 3 2 1
 الف – 1 3 2 1

 3.0و کمتر از  1.5برابریا بیشتر از 
 بقیه 2 1 1
 ب – 1الف و – 1 2 1 1

 ب – 5ب و  – 2 1 - - متر 9.0و کمتر از  3.0برابر یا بیشتر از 
 بقیه 1 1 1
 متر و بیش از آن 9.0 همه - - -

 الف نیز مطابقت داشته باشند. -2-3-3جدول  الزامات مقاومت در برابر آتشبا  دیوار های خارجی باربر -الف
 2 گزینه
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د قابل دسترس بودن این واح در پالن واحد مسکونی زیر واقع در شهرکرد، اگر قابل دسترس -1۷
 نباشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟برای افراد معلول الزامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( در نظر گرفتن فضای آشپزخانه مطابق پالن ارائه شده بالمانع است .1

 ( محل قرارگیری اتاق خواب اصلی صحیح است.2

 ( ابعاد فضای ورودی مطابق الزامات عمومی ساختمان است.3

 ( هیچکدام4 

 1193 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

  44ص4 فضای ورودی ساختمان
 ورودی ساختمانفضاهای  4-5-1-3
، مطابق شرایطی که در ادامه می آید، وجود داشته ورودی مناسب داخلی، فضای ورودی اصلیدر تمام ساختمان ها باید پس از در  

 باشد:

متر از آن فاصله داشته  40.1اصلی، باید حداقل مقابل در ورودی در اختالف سطح یا دیوار در صورت وجود پله یا هر  4-5-1-3-1
 باشد.

و بدون مانعی برابر با حداقل سطح آزاد وجود داشته و دارای امکان ایستادن چند نفر در فضای ورودی ساختمان باید  4-5-1-3-2
 متر باشد. 1.40×  1.40
 :نباید از موارد زیر کمتر باشدارتفاع زیر سقف از کف تمام شده در فضای ورودی،  4-5-1-3-3
 درصد سطح فضا.  ۵۰متر در بیشتر از  2.10حداقل  -
 .سطح فضادرصد باقی  ۵۰متر به صورت موضعی یا محدود در  05.2حداقل  -
متر است. در شرایط خاص  20.1متوسط ارتفاع تراز معبر مجاور از  ارتفاع مجاز تراز کف ورودی اصلی ساختمانحداکثر  4-5-1-3-4
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 می تواند با ضوابط محلی تطبیق دهد.مرجع صدور پروانه بسته به ویژگی محل، 
مناسب سازی ورودی ساختمان به باال،  ۴در طراحی و ساخت بناهای عمومی و مجتمع های مسکونی گروه ساختمانی  4-5-1-3-5

 به ساختمان الزامی است. حرکتی-افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمیورود  برای امکان
 44ص4 فضای راهرو

 فضای راهروها 4-5-1-4
قرار دارند بر اساس  در مسیر دسترس و خروجداخل ساختمان که  بدون مانع فضای راهروهای ارتباطیو  پهنای مفید آزاد 4-5-1-4-1

با بهره بردارانی که آن راهرو مسیر دسترس یا خروج آنهاست، محاسبه می شود. اما در هر  برآورد تعداد متصرفانتصرف و نوع 
یا نگهبانی  مبلمان برای نشستنیا  نصب هر وسیله مجازمتر کمتر باشد. مکان و اندازه پیش بینی شده برای  40.1صورت نباید از 

 به میزانی کمتر از حداقل پهنای الزامی فوق کاهش نیابد. پهنای مفید راهرونصب آنها  ، باید به گونه ای باشد که پس ازپذیرشو 

45 
راهروی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نیست، اگر  واحدهای تصرفها یا داخل  در ساختمان 4-5-1-4-2

متر است، مگر آن که در  10.1و خروج قرار داشته باشد، حداقل پهنای مفید و بدون مانع آن  راستای مسیر دسترسدر  ارتباطی
 به گونه ای دیگر تعیین شده باشد. مقررات اختصاصی تصرفی

باید  و بهره برداری از آن، استفاده می شود لوله کشییا  مکانیکی، دسترسی به تجهیزات برقیراهروهائی که فقط برای  4-5-1-4-3
 .متر پهنا داشته باشند 0.6حداقل 

نفر یا کمتر که قابل  ۵۰ بار تصرف، با مسیر دسترس خروج ساختمانغیر واقع در  پهنای الزامی راهروهای مستقیمحداقل  4-5-1-4-4
 متر است. 0.9دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد، 

 انطباق داشته باشد. ارتفاع الزامی فضای ورودیباید با  ارتفاع راهروها 4-5-1-4-5
 45ص4 ورودی اصلی در  

 درهای ورودی اصلی 4-5-1-5
-۹-۴طراحی می شود باید عالوه بر رعایت الزامات  واحد تصرفساختمان یا  خروج الزامیهر در که به عنوان در ورودی اصلی و یا  
 (، با الزامات این بخش نیز مطابقت داشته باشد. نصب و اجرای درها و پنجره ها) ۸

قرار می گیرند باید عالوه بر مطابقت با ضوابط این قسمت، با رعایت سایر  دوربندهای خروجدرهای اصلی واحدهای تصرف که در 
ج در مبحث سوم الزامی، مندر  خودکار بسته شویا  درهای خود بسته شوضوابط مربوط به دوربندهای خروج از جمله استفاده از 
 مقررات ملی ساختمان، طراحی، ساخته و نصب شوند.

متر باشد مگر آنکه در مقررات  05.2حداقل  ارتفاع مفیدمتر و  90.0حداقل  پهنای مفیدبا  "در" اصلی باید از نوع لوالیی 4-5-1-5-1
وسط که به عنوان در اصلی به کار می روند، باید  واداردرهای دولنگه بدون اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد. 

 باشد. متر بیشتر 20.1نباید از   پهنای هر لنگه درداشته باشند.  پهنای مفید بدون مانعمتر  80.0، حداقل لنگه فعالدر هنگام بازشدن 
 متر کاهش دهند. 95.1کمتر از  را به صورت موضعی به بلندی قد راهنباید  تنظیم کننده حرکت درهایا  متوقف کنندهوسایل 

46 
 :موافق جهت خروج بچرخندتمام درهای واقع در مسیرهای دسترس و خروج در موارد زیر، باید  4-۵-۱-۵-2
 . درهای واقع در دوربندهای خروج -آ
 . های مخاطره آمیز درهای واقع در تصرف -ب
 نفر و بیشتر.  ۵۰ بار تصرفو فضاهای با  درهای اتاق ها -پ

پیش آمدگی دستگیره متر )با احتساب  18.0را بیش از  ابعاد الزامی پاگرددر این حالت درها در حالت کامال باز نباید هیچ یک از 
 کاهش دهند.  (در

مان، این نفر یا بیشتر است، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساخت ۵۰پله  تعداد استفاده کنندگان از پاگردزمانی که بار تصرف یا 
 60.0را به کمتر از نصف اندازه الزامی کاهش دهند. این اندازه نباید کمتر از  اندازه پاگرددرها در هیچ موقعیتی طی بازشدن نباید 

 متر شود. 
 و خروج مجاز است: مسیر دسترسبرای درهای واقع در  درهای غیر لوالییدر موارد زیر استفاده از انواع 

 نفر یا کمتر. ۱۰ها با بار تصرف انبارو  کارخانه، فضاهای اداری، صیپارکینگ های خصو. در 1
 استفاده می شوند. محل بازداشت(، که به عنوان 3-های گروه )د . در تصرف2
 (.۴-در تصرف )م واحد مسکونی تک واحدی. در 3
 های گروه )خ(. ها به غیر از تصرف در تمام تصرف مجاز درهای گردان. ۴
 های گروه )خ(، مجاز به غیر از تصرف کشویی افقیدرهای . ۵
 .درهای برقی مجاز. ۶
این کف یا  تراز سطحوجود داشته باشد.  یک کف یا پاگرد، باید واحد تصرف و فضادر هر طرف در اصلی ساختمان،  4-۵-۱-۵-3

 پاگرد باید در هر دو سمت در یکسان باشد. 
میلی متر پایین تر از  ۲۰یا خروج الزامی نباید بیش از  افراد دارای معلولیتیا پاگرد واقع در مسیر قابل دسترس برای  ارتفاع کف

 باشد. مگر در موارد زیر:  سطح باالیی آستانه در اصلی
 ۳۸ت قرار ندارند حداکثر درهایی که در مسیر قابل دسترس الزامی برای افراد دارای معلولی اختالف ارتفاع مجاز کف یا پاگرد -

 میلیمتر است.
یا خروج  مسیر قابل دسترس برای افراد دارای معلولیتکه در  درهای واقع در جداره خارجی ساختمانارتفاع کف یا پاگرد مجاور  -

 در نظر گرفت. ارتفاع یک پلهالزامی قرار ندارند را می توان حداکثر به میزان 
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 در نظر گرفته شود. ۶-۱-۵-۴باید مطابق با مقادیر تعیین شده در سطح کف و پاگردهای واقع در بالکن های دسترس  -
و تنظیم شوند که در تمام اوقات استفاده  نصب، ساخته، طراحیدر مسیرهای دسترس و خروج اصلی، درها باید طوری  ۴-۵-۱-۵-۴

غیره، مانع خروج کشو و ، کلون ،قفلاز بنا از سمت داخل به آسانی و فوریت قابل باز شدن بوده و هیچ عامل بازدارنده ای مانند 
 استفاده کرد:قفل و چفت نشود. در موارد زیر می توان از فرار متصرفان به موقع یا 

  ،محل های بازداشت -الف
( را می توان از سمت داخل به جداره های بیرونییا کمتر، در یا درهای اصلی )واقع در نفر  ۳۰۰ساختمان های با بار تصرف در  -ب

به آسانی تشخیص داده شود، قفل از انواع ساده انتخاب وسیله قفل کننده مجهز کرد، به شرط آن که قفل کننده کلیددار وسایل 
، مسئول ساختمانشود و باز کردن آن مهارت و تالش خاصی الزم نداشته باشد و تمام متصرفان کلید را در اختیار داشته یا در غیاب 

 بتوان امکان باز کردن در را فراهم کرد.
و دو خانواری ، فقط برای درهای اصلی ساختمان های مسکونی یک یا ر ایمنیکلون یا زنجینصب و استفاده از یک  4-۵-۱-۵-5

و مانند آنها مجاز است، مشروط بر آنکه کلون در مسافرخانه ، متل، اتاق های هتلها، آپارتمان، تصرف مسکونی مستقلواحدهای 
 ه کلید نداشته باشد.متری از کف تمام شده نصب شود و باز کردن آن از داخل نیازی ب 1.20ارتفاع حداکثر 

 4 گزینه
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 متر با صندلی هایی در یک 2.50در یک بیمارستان راهروی اصلی بخش بستری به عرض  -18 
سانتی متری پنجره در نظر  90طرف دیوار است. لبه تخت بیمار در اتاق بستری در فاصله 

 گرفته شده است. در این صورت کدام یک از گزینه های زیر طبق مقررات ملی ساختمان
 صحیح است.

 .( عرض راهرو مجاز نیست، فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز است1

 لبه تخت تا پنجره و عرض راهرو مجاز نیستند.( فاصله 2 

 ( فاصله تخت تا پنجره مجاز نیستند ولی عرض راهرو مجاز است3 

 .( عرض راهرو و فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز هستند4

  صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 90ص4مراقبتی )الزامات اختصاصی( -تصرف درمانی
 تصرف های درمانی/مراقبتی ۴-۷-۴

وجود نداشته  آسیب و سقوط بیمارانو ساخته شوند که امکان  طراحیفضاهای داخلی در تصرف های درمانی باید طوری  4-7-4-1
 ها باید طوری طراحی شود که امکان سقوط یا باالرفتن از آنها نباشد. تراسها و  لبه بالکنباشد. 

 8.0متر کمتر باشد. پنجره باید با فاصله حداقل  10.1نباید از  ارتفاع لبه پایین پنجره از کف تمام شده اتاق های بستریدر  4-7-4-2
 قرار گیرد.  لبه کناری تخت بیمارمتر از 

 تخت دراتاق بستریعرض خالص و بدون مانع برای حرکت و  متر  70.0تا اولین مانع  فاصله از لبه کناری تختحداقل  4-7-4-3
 متر می باشد. 1.40
 متر است. 40.2 بخش های بستری عمومی عرض خالص و بدون مانع راهروهای اصلیحداقل  ۴-7-4-۴
متر  0.40و  0.90 عرض های درهای دو لنگهمتر و حداقل  1.20 درهای یک لنگه اتاق بستریدر برای  عرض الزامیحداقل  4-7-4-5
 متر در نظر گرفته شود.  2.10باید  ارتفاع خالصو 
فاصله محور تا محور ) اتاق های چند تخت خوابیدر  عرض قابل قبول فضای مختص یک تخت بستری عادیحداقل  4-7-4-6

 متر است. 50.2( تخت های بستری
 باشند. نظافتقابل ها باید با دوام و به راحتی  مصالح و مواد استفاده شده در نازک کاری 4-7-4-7
ها و دیگر عناصر باید طوری طراحی شوند که نظافت آنها  جداکننده، اتصال دیوار به کفها، ورودی ها،  طراحی گوشه 4-7-4-8

 آسان باشد.
شرایط عالوه بر رعایت استانداردهای معتبر، باید  نورپردازی فضاهاو  انتخاب رنگ و محل استفاده از رنگ های مختلفدر  4-7-4-9

 مد نظر قرار گیرد. آسایش و ارتقای روحیه بیماران
 ها نیز باید به راحتی قابل دیدن و شناسایی باشند و با رنگ اطراف دارای تضاد باشد. رنگ و فرم دستگیره 4-7-4-10

 1 گزینه
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 عدادعدد باشد حداقل چه ت 16موردنیاز یک درمانگاه اگر تعداد کل سرویس های بهداشتی  -19

 از آنها باید دارای شرایط خاص برای استفاده افراد معلول و کم توان جسمی باشد؟
1)3    2 )1    3)2     4 )4 

 1209 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 سرویس های بهداشتییکی از کلیدواژه انتخابی: 

 90ص4)الزامات اختصاصی( مراقبتی -تصرف درمانی
 تصرف های درمانی/مراقبتی ۴-۷-۴

وجود نداشته  آسیب و سقوط بیمارانو ساخته شوند که امکان  طراحیفضاهای داخلی در تصرف های درمانی باید طوری  4-7-4-1
 ها باید طوری طراحی شود که امکان سقوط یا باالرفتن از آنها نباشد. تراسها و  لبه بالکنباشد. 

 8.0متر کمتر باشد. پنجره باید با فاصله حداقل  10.1نباید از  ارتفاع لبه پایین پنجره از کف تمام شده اتاق های بستریدر  4-7-4-2
 قرار گیرد.  لبه کناری تخت بیمارمتر از 

 عرض خالص و بدون مانع برای حرکت تخت دراتاق بستریمتر و   70.0تا اولین مانع  فاصله از لبه کناری تختحداقل  4-7-4-3
 متر می باشد. 1.40
 متر است. 40.2 بخش های بستری عمومی عرض خالص و بدون مانع راهروهای اصلیحداقل  ۴-7-4-۴
متر  0.40و  0.90 عرض های درهای دو لنگهمتر و حداقل  1.20 اتاق بستری درهای یک لنگهدر برای  عرض الزامیحداقل  4-7-4-5
 متر در نظر گرفته شود.  2.10باید  ارتفاع خالصو 
فاصله محور تا محور ) اتاق های چند تخت خوابیدر  عرض قابل قبول فضای مختص یک تخت بستری عادیحداقل  4-7-4-6

 متر است. 50.2( تخت های بستری
 باشند. قابل نظافتها باید با دوام و به راحتی  مصالح و مواد استفاده شده در نازک کاری 4-7-4-7
ها و دیگر عناصر باید طوری طراحی شوند که نظافت آنها  جداکننده، اتصال دیوار به کفها، ورودی ها،  طراحی گوشه 4-7-4-8

 آسان باشد.
شرایط عالوه بر رعایت استانداردهای معتبر، باید  نورپردازی فضاهاو  استفاده از رنگ های مختلفانتخاب رنگ و محل در  4-7-4-9

 مد نظر قرار گیرد. آسایش و ارتقای روحیه بیماران
 ها نیز باید به راحتی قابل دیدن و شناسایی باشند و با رنگ اطراف دارای تضاد باشد. رنگ و فرم دستگیره 4-7-4-10

91 
تأثیر منفی بر کنترل مجاز توصیه می شود، ولی در مواردی که ممکن است  فضاهای درمانیدر  تهویه طبیعیاستفاده از  4-7-4-11

 بگذارد، نباید استفاده شود. عفونت

حرکتی و  -جسمیناتوانان و  معلولین، سالخوردگانمراقبتی مالحظات مربوط به -در طراحی و اجرای تصرف های درمانی 4-7-4-12
 باید در نظر گرفته شود. ذهنی

 و امکان خروج آنها در هنگام خطر از ساختمان ها الزامی می باشد.  دسترسی افراد کم توان جسمی 4-7-4-13
و  های بستری اتاقاز  ٪۱۰باید حداقل  و مراکز درمانی تیمارستان ها ها، بیمارستان در تصرف های درمانی، مخصوصا در 4-7-4-14

فضاهای حمل باشند. همین طور تمامی  معلول و کم توان جسمیدارای شرایط خاص برای استفاده افراد  های بهداشتی سرویس
 و افراد کم توان را داشته باشند. سرویس دهی به نیازهای حرکتی افراد معلولدسترسی ها و راه های خروجی باید امکان  بیمار،
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 یمارستانیسهولت نظافت و دوام، آیا استفاده از سنگ های گرانیت در اتاق های بستری ببرای  -20
 مناسب است؟ در صورتی که از سنگ گرانیت تیره در نما استفاده شود ممکن است رنگ آن

 در اثر تابش خورشید تغییر یابد؟

 بلی - خیر( 2      خیر –( بلی 1 

 بلی – بلی( 4      خیر –( خیر 3

  1229 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 42ص5سنگ ساختمانی )ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی( 
 ایمنی ، بهداشت و مالحظات زیست محیطی  5-6-4
 محیط زیستو  سالمتی افرادو  خطری برای بهداشتاستفاده از سنگ در ساختمان یا نوع مصالح یا روش اجرا، نباید  5-6-4-1

دفع و  عملیات ساخت و ساز، آن را باید مورد بررسی و آزمایش قرار داد. تابش مضر از سنگایجاد کند. در صورت احتمال هرگونه 
 در محیط پیرامون ساختمان گردد. و فضای سبز آلوده شدن محیط زیست، آب، خاکنباید موجب  ضایعات

 انجام پذیرد. با استفاده از آب محیط سرپوشیدهباید در یک  برش سنگ 5-6-4-2
 استفاده شود. ماسکباید از  هنگام برش سنگدر  5-6-4-3
از خود  عنصر ذرات آلفااست و همیشه باید با احتیاط کامل با آن کار کرد. از آنجا که این  سرطان زاو  رادون گازی پرتوزا 5-6-4-4

و انتشار آن از  تولید گاز رادونموجب  سنگ های گرانیتیدر بعضی  توریمو  ورانیومآن خطرناک است. وجود ا تنفسمی تاباند، 
فضای کامال تبدیل می شوند و اگر در یک  گاز رادیواکتیو رادون، به سنگ های گرانیتیاز  تابش طبیعیاین نوع سنگ می شود. 

ساکنین  اثرات سوء در سالمتیبوده و با ماندگاری خود می توانند  ریه انسانایجاد شوند، با تجمع در محیط قادر به ورود به  بسته
ریسک بر جای بگذارند. بررسی ها در مورد تعدادی از سنگ های گرانیتی ایران نشان می دهد که نمونه های مطالعه شده از لحاظ 

ریسک پرتوگیری بوده، در حد قابل قبول هستند. ولی در ارتباط با  ش مستقیم تشعشعات اشعه گاماتابکه نتیجه  پرتوگیری خارجی
تعداد محدودی از نمونه ها و نبودن  میزان پرتوزاییحاصل می شوند، با توجه به باال بودن  استنشاق گاز رادونکه در اثر  داخلی

 فضاهای بستهو بیمارستان ها بهتر است از گرانیت ها در ، توزاییریسک پراستانداردهای زیست محیطی در کشور در ارتباط با 
این محیط ها می  تهویه هوای، با فضاهای بستهدر  سنگ های گرانیتیدر صورت استفاده از  ها استفاده نشود. اتاق خوابمانند 

و نماهای  محیط بازگرانیتی در  به آسانی جلوگیری کرد. استفاده از سنگ های گاز رادونمانند  تجمع گازهای پرتوزاتوان از 
 ها و فضاهای بسته ای که از تهویه مناسب برخوردارند، خطر خیلی کمی وجود دارد. راه پلهساختمانی مشکلی ندارد. در 

 
 43ص5سنگ ساختمانی )بسته بندی، حمل ونگهداری( 

 بسته بندی ،حمل و نگهداری   5-6-6
نبیند. بسته بندی  آسیب انبار کردنو  حمل و نقلسنگ ساختمانی باید به طور مناسبی بسته بندی شود، چنانچه سنگ در  5-6-6-1

مناسب برای حمل باشند  وزن و ابعادها باید دارای  بستهآن ها در داخل بسته ها شود.  مانع از تکان خوردن و حرکت کردنباید 
 ها و دیگر وسایل رایج به نحو مناسب ممکن باشد.باالبر، لیفتراکو جابه جایی آن ها با 

 گوشه، به خصوص در سطوح خارجیشوند. همچنین باید به  محافظتالزم است سنگ ها به خوبی  تمام مراحل کاردر  5-6-6-2
 روکش پلی اتیلنیا  پارچه کنفی، قطعات باریک چوبتوجه ویژه شود. برای این کار می توان از  بخش های برجسته تزئینیها یا 

 نیز می توان بهره گرفت. باران و برفدر برابر  محافظت سنگاستفاده کرد. از این روکش برای 
، اصول ایمنی در بارگیریساختمانی باید  کارگاهو  محل فروشبه  محل تولیداز  سنگ ساختمانی بریده شده انتقالدر هنگام  5-6-6-3

یا دیگر افراد آسیبی نبینند.  کارگرانکامال رعایت شود، تا  وسائل بارگیری مناسبل بسته بندی و استفاده از از قبی حمل و تخلیه
 مناسب استفاده شود. دستکشها، باید از  حمل سنگبرای 

داشتن و جمع کردن برپاک شود. هنگام  ذراتو دیگر  مالت، گرد و غبار، سنگ باید از پایان عملیات ساختمان سازیپس از  5-6-6-4
 وارد نشود.  ضربهرا آلوده نکند و به آن  سنگ نماها  لکه های زنگ لولهها نیز باید مراقب بود که  داربست

آن ها محو  آفتاب رنگ، زیرا ممکن است بر اثر تابش استفاده نشود نمای ساختماندر  سنگ های تیرهاز توصیه می شود  5-6-6-5
 شود.

محلول و  برس مویی غیرفلزیمی توان گرانیت ها  تمیز کردناستفاده شود. برای  آب، بهتر است تنها از شستن سنگبرای  5-6-6-6
  را نیز می توان مرمرهابه کار برد.  های شوینده رقیق و مناسب

44 
و بدون تاثیر بر  سازگار با سنگباید انواع  شویندهمحلول های تمیز کرد. در صورت استفاده از  آب و محلول های شوینده رقیقبا 

خواص فیزیکی و شیمیایی، مکانیکی و مطابق شیوه نامه تولید کننده به کار برده شود. برای این کار، پیش از استفاده از این محلول 
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، اسید کلریدریک لیاییشوینده های اسیدی و قو مشابهی از سنگ آزمایش شود. از مصرف  نمونه کوچکها، اثر آن ها بر روی 
 خودداری شود. سود سوزآورو  محلول آمونیوم

 اعمال می گردد. ۴۷۳۴در بسته بندی سنگ آهک ضوابط استاندارد ملی ایران شماره  5-6-6-7
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 ربه درچنانچه آزمایش باربری در مهاربندی سازه های نگهبان در شرایطی انجام شود که تج -21
 مهارها در نزدیکی کارگاه موردنظر وجود نداشته باشد، حداقل چند درصد کل آن خاک و مهار

 باید آزمایش شوند؟ 

 درصد بار طراحی آزمایش شوند. 250مهار تا  3الى  2درصد، به عالوه  15( 1 

 درصد از کل مهارها باید آزمایش شوند. 15( 2 

 زمایش شوند.درصد بار طراحی آ 200مهار تا  3إلى  2درصد، به عالوه  5(3

 درصد بار طراحی آزمایش شوند. 250مهار تا  3إلى  2درصد، به عالوه  10( 4

 1346 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

  47ص7( آزمایش) مهار
 مهارهاآزمایش -7-5-6-3

 بروبه )آزمایش خزش مهار )بار طراحی(( چارت دارد#Error! Bookmark not defined. 
پس از نصب مهارها باید از رسیدن میزان باربری آنها به حد مورد نظر اطمینان حاصل شود. برخی از مهارها به میزان باربری مورد 

دهند. لذا برای کنترل کارایی مهارها باید آزمایش های عملکرد، باربری  مدتی باربری خود را از دست مینظر می رسند اما پس از 
 و خزش بر روی آنها انجام شود.

 آزمایش باربری و خزش -7-5-6-3-1

 در پروژه باید مطابق با جدول زیر آزمایش باربری مهارها انجام شود:
48 

 آزمایش باربری مهارها ۸-۵-۷جدول 

 شرایط کارگاه و خاک حالت
 بار آزمایش

 حداقل تعداد آزمایش ها
 موقت دائم

1 
تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه 

 مورد نظر وجود داشته باشد
بار  150%

 طراحی
بار  125%

 .از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند %5 طراحی

2 
وجود داشته باشد  تجربه در آن خاک و مهار

 اما نه در نزدیکی کارگاه مورد نظر
بار  150%

 طراحی
بار  125%

 طراحی
الی  2از تعداد کل مهارها باید آزمایش شوند همچنین  5%

 .بار طراحی آزمایش شود %200مهار تا  3

 تجربه در آن خاک و مهار وجود نداشته باشد 3
بار  150%

 طراحی
بار  125%

 طراحی
 2همچنین  .ل مهارها باید آزمایش شونداز تعداد ک 10%

 .بار طراحی آزمایش شود %250مهار تا  3الی 
 انتهای کلیه آزمایش های فوق آزمایش خزش انجام گیرد.

بار طراحی گسیخته شود باید طراحی مجددا انجام شود. در صورتی که مهارها به صورت  ٪۲۰۰اگر در آزمایش های فوق مهاری زیر  
 بار طراحی آزمایش ها انجام شود. ٪۱۲۵در بار  ٪۱۵۰موقت استفاده شوند می توان به جای 

بار  ٪۲۵اربرداری حداقل باربرداری جهت تعیین عملکرد مهارها انجام شود. هر پله بارگذاری و ب -آزمون های فوق باید با بارگذاری 
 طراحی باشد. 

 در پروژه باید مطابق با جدول زیر آزمایش خزش انجام شود:
 آزمایش خزش مهارها ۹-۵-۷جدول 

 خاک
مدت نگهداری بار حداکثر در  مقدار بار

 آزمایش خزش
 نرخ قابل قبول

 موقت دائم
لگاریتم زمان باید شیب در  -نمودار تغییر مکاندر  ساعت 2الی  1 بار طراحی %125 بار طراحی %150 ماسه

 ساعت 24 بار طراحی %125 بار طراحی %150 رس میلیمتر باشد 2دقیقه کمتر از  20بازه های 
49 

 بار طراحی آزمایش ها انجام شود. %125در بار  %150در صورتی که مهار ها به صورت موقت استفاده شوند می توان به جای 
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 ه بینچنانچه برای ساخت یک ساختمان منفرد نیاز به چند گمانه زنی باشد، حداکثر فاصل -22 
 گمانه ها می تواند حدودأ چند متر باشد؟

1 )19   2 )50     3 )40    4 )60 

 1328 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 7ص7فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ) اقدامات، شهرهای جدید، فاصله گمانه( 
 فاصله گمانه( چارت کمکی دارد( بروبه#.ror! Bookmark not definedEr  چارت کمکی دارد #بروبه )تعداد گمانه (Error! 

Bookmark not defined. 
 اقدامات زیر برای تعیین فاصله گمانه ها یا چاهک های شناسایی بکار می رود:-7-2-3-4
برای ساختمان سازی گسترده انجام شود )مثل شهرهای  شناخت یک زمین جدید و بسیار بزرگچنانچه گمانه زنی به منظور -7-2-3-4-1

 جدید(:
متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد.انتخاب دقیق با توجه  200تا  50باشد، فاصله  یکنواختبه صورت نسبی  الیه بندی زمیناگر  -الف 

 به اهمیت ساختمان و شرایط ژئوتکنیکی تعیین شود. 
ها(، فاصله حداکثر  درهو  زمین های بسیار ناهموارها و کوه ها،  نزدیک رودخانهها،  مجاور گسلشد )مثل با الیه بندی پیچیدهاگر  -ب 
 متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد. 30
های زمین شناسی مشابه با زمین مورد نظر وجود دارد، فاصله بین گمانه ها از ساختگاه های مجاور یا سازند  اطالعات ژئوتکنیکیاگر  -پ 

 الف و ب و حداکثر تا دو برابر فواصل فوق باشد. -1-4-3-2-7می تواند بیشتر از مقادیر مندرج در بندهای 
در مجموعه مورد نظر باشد، باید شناسایی خاص و یا با اهمیت بیشتر از دیگر ساختمان ها  شرایط متفاوت سازه ایاگر ساختمان با  -ت 

 آمده است. 2-4-3-2-7ها برای ساختمان های منفرد در بند  تعیین گمانهآن ساختمان انجام شود. ضوابط 
8 

 :چنانچه گمانه زنی به منظور ساخت یک ساختمان منفرد انجام می شود-7-2-3-4-2

الی  ۱۵فاصله گمانه ها باید در حدود  -الف 
 متر باشد  ۶۰

با توجه به  ۱-۲-۷استفاده از جدول  -ب
 اهمیت ساختمان ها مبنا قرار گیرد

متر مربع،  ۱۰۰۰برای سطح اشغال بیش از 
متر مربع به  ۱۰۰۰یک گمانه به ازای هر 

 مقادیر تعداد گمانه اضافه می شود 
در استفاده از جدول باال باید نکات ذیل  -پ

 .مد نظر قرار گیرد

در جدول بر  زیر سطحی اولیهشرایط  -1پ
شرایط ، سایت های مجاوراساس اطالعات 

سازندهای زمین شناسی مشابه  ژئوتکنیکی
انتخاب می شود. لذا  بازدیدهای محلیو 

الزم است با بررسی نتایج حفر اولین گمانه، 
 یابد.تعداد گمانه های مورد نیاز در عمل متناسب با شرایط جدید به دست آمده در صورت نیاز افزایش 

ساختمان(، برای  ۱۰و نزدیک به یکدیگر تشکیل شده اند )بیش از  که از تعداد زیادی ساختمان منفرد مجتمع های ساختمانیبرای  -2پ
 هر ساختمان حداقل یک گمانه با رعایت حداکثر فاصله های

9 
به  باشد، باید آنها را ۱-۴-3-۲-۷بیشتر از مقادیر مندرج در بند  فاصله ساختمان هااین گمانه ها کافی است. اگر  1-4-3-۲-۷ذکر شده در بند  

 .صورت منفرد در نظر گرفت
احداث شود، تعدادی گمانه برای گودبرداری نیز باید به تعداد گمانه  پس از ایجاد گودبرداری عمیقدر صورتیکه ساختمان مورد نظر  -3پ

 .های باال اضافه شود
 باشد.تناقضی پیش آمد اعداد جدول حاکم می  ۱-۲-۷چنانچه بین فاصله گمانه ها و جدول  -ت
و در راستای عمود بر دیواره هر ضلع گود مشخص باشد. برای  دیواره هر ضلع گودبرای گودبرداری ها باید الیه های زمین در -7-2-3-4-3

یین در دیواره هر ضلع گود و امتداد عمود بر آن تع نیمرخ ژئوتکنیکیدر هر ضلع گود الزم است  تغییر شکلو  تحلیل های پایداریانجام 
 ای که باید شناسایی شود )پالن( بیشتر از سطح اشغال ساختمان شود. گردد. هر چه گود عمیق تر باشد، وسعت منطقه

 پایین دست، باالدستگمانه ) ۳حداقل  رفعمود بر هر ضلع، ح تعیین مقطع ژئوتکنیکیبرای  شیروانی های بزرگو  گودهای عمیقدر  -الف
در صورت وجود( برای هر ضلع الزم است. گمانه هایی که در محل سطح اشغال ساختمان حفر می شود، می توانند مشخص  روی شیبو 

همسایه می تواند  و پایین دست آن باشد. شرایط خاک باالدست در محل سطح اشغال ساختمان خاک محل شیبکننده مشخصات 

 تعداد گمانهجدول حداقل  ۱-۲-۷جدول 
 تعداد گمانه شرایط زیرسطحی اهمیت ساختمان مساحت

یک ساختمان 
منفرد با سطح 
 300اشغال کمتر از 
 متر مربع

 2 الیه بندی ساده و زمین مناسب خیلی زیاد و زیاد
 3 الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

 1 الیه بندی ساده و زمین مناسب متوسط
 2 زمین نامناسب الیه بندی پیچیده یا

 1 زمین مناسب یا نامناسب کم

یک ساختمان 
منفرد با سطح 

الی  300اشغال 
 مترمربع 1000

 3 الیه بندی ساده و زمین مناسب خیلی زیاد و زیاد
 5 الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

 2 الیه بندی ساده و زمین مناسب متوسط
 3 الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

 1 زمین مناسب کم
 2 زمین نامناسب
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 متفاوت باشد و باید اطالعات آن کسب شود. 
احداث می شود. در صورت نیاز به  برای شرایطی است که ساختمان بدون گودبرداری ۱-۲-۷قل تعداد گمانه ها به شرح جدول حدا -ب

 اضافه شود. ۲-۲-۷گودبرداری باید تعداد گمانه ها به شرح جدول 

 حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ۲-۲-۷جدول 
 متر 20تا  10عمق گود  رمت10عمق گود کمتر از  مساحت

 3یا  2 گمانه 1 متر مربع 300یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 
 4یا  3 گمانه 2 مترمربع 1000الی  300ساختمان با مساحت 

 3اضافه می گردد تا به  ۲-۲-۷جدول  متر عمق اضافی گود، یک گمانه به تعداد گمانه ۱۰متر، به ازای هر  ۲۰برای گود با عمق بیش از  -پ
 الف برسد. 3-۴-3-۲-۷انه به ازای هر ضلع طبق بند مگ

10 
 .حفر شوند زمین همسایهمجوز در  گمانه های اضافی مربوط به گودبرداری برای شناخت زمین باالدست گود، در صورت کسب -ت

 

 

 4 گزینه
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ت متری، قرار اس 18مجاورت خیابان پرتردد اصلی  متر در 25در یک ملک جنوبی با بر  -23
 ساختمانی با چهار طبقه زیر زمین احداث شود. کدام یک از روش های زیر برای گودبرداری

 در مجاورت پیاده رو اصلی خیابان مناسب است؟ 

 ( سازه نگهبان وزنه ای1 

 اجرای گودبرداری مناسب و سپس( اجرای دیوارهای متشکل از شمع های بتن مسلح در کنار هم تا عمق 2 

 ( سازه نگهبان خرپایی بالفاصله پس از گودبرداری عمودی3 

 ( سازه نگهبان با روش مسلح کردن خاک زیر پیاده رو4

 خارج از مبجث

 4 گزینه
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 رمسلح احداثچنانچه در نظر باشد در زمینی با بستر ناپایدار، ساختمانی با مصالح بنایی غی -24
 شود، کدام یک از پاسخ های زیر درست است؟ 

 احداث ساختمان مجاز نمی باشد.(1

 ( تعداد طبقات نباید با احتساب زیر زمین از دو طبقه بیشتر باشد .2

 متر باشد. 25( حداکثر یک طبقه روی کف و طول ساختمان کمتر از 3

 .می باشدع مجاز، قابل اجرا ( با رعایت الزامات عمومی طرح و رعایت ارتفا4

 1375صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 63ص8ساختمان بنایی غیر مسلح )ساختگاه( 
 ساختگاه 8-6-3
. منظور از زمین ناپایدار ، مجاز نمی باشددر معرض سیلیا  زمین های ناپایداربر روی ساختمان های مشمول این فصل  احداث 

  نشست، آبگونگیزمینی است که احتمال وقوع پدیده هایی مانند 
64 

 باشد. زمین متشکل از خاک رس حساسدر آن وجود داشته باشد، یا اینکه  زمین لغزشو  سنگ ریزش، زیاد
 1 گزینه
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 بتن و دوام هنگام بتن ریزی چه شرایطی سبب کاهش کارایی و زمان گیرش، مقاومت فشاری -25
 می شود؟ 

 درجه باشد. ۷0از  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر 20( در شرایط هوای گرم که دمای محیط بیش از 1

 درصد باشد. ۷0درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بیشتر از  30( در شرایطی که دمای محیط بیش از 2 

 باشد.  درجه سلسیوس 30درصد و دمای محیط بیشتر از  ۷0( هر گاه رطوبت نسبی محیط کمتر از 3 

 درصد باشد. ۷0درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از  30هر گاه دمای محیط کمتر از (4

 1407صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 73ص9اجرای بتن )در هوای گرم( 
 اجرای بتن در هوای گرم 9-8-2
و  کاراییمی باشد. این شرایط سبب کاهش  سرعت باد زیادکم و  رطوبت نسبیزیاد،  دمای محیط، هوای گرمدر شرایط  9-8-2-1

درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  ۳۰به هر حال، هرگاه دمای محیط بیشتر از می شود.  دوام بتنو  مقاومت فشاری، زمان گیرش
 درصد است، شرایط هوای گرم صادق است و اقدام به اجرای تدابیر الزامی می باشد. ۷۰کمتر از 

اگر در طول مدت شبانه روز، شرایطی فراهم می شود که هوای گرم محسوب نمی شود و یا از شدت شرایط هوای گرم  9-8-2-2
 ی گردد.کاسته می گردد، توصیه می شود که در آن زمان اقدام به بتن ریز 

 2 گزینه
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 ونی درکدام یک از موارد زیر جزو شرایط ویژه تهیه و اجرای بتن سقف یک ساختمان مسک -26 
 بندرعباس است؟

 0.4کیلوگرم در متر مکعب بتن و نسبت آب به مواد سیمانی حداکثر  425تا  350( میزان سیمان مصرفی بین 1 

 کیلوگرم در امتر مکعب بتن و نسبت آب به 400کیلوگرم در متر مکعب و حداکثر آن  350( حداقل سیمان مصرفی 2 

 0٫8مواد سیمانی حداکثر 

 0.6 کیلوگرم در متر مکعب و حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی 350( حداکثر سیمان مصرفی 3

 5سیمان تیپ  مکعب بتن و فقط با استفاده ازکیلوگرم در متر  425تا  350( میزان سیمان مصرفی بین 4

 1397صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

46 
 46ص9شرایط محیطی )بر اساس یون کلرید( 

 یون های کلریددر معرض بتن مسلح شرایط محیطی و الزامات برای دسته بندی  9-6-4
وزش بادهای که در معرض خطر نفوذ یون کلرید بر اثر ساختمان های رو زمینی (: Aشرایط محیطی متوسط )دسته بندی الف( 

 نیستند. دارای یون های نمک
درمعرض وزش بادهای حاوی و نواحی نزدیک به ساحل (: ساختمان های رو زمینی در Bشرایط محیطی شدید )دسته بندی ب( 

 . یون های کلرید
واقع شده باالی ناحیه مویینگی است و تماس با خاک (: قسمت هایی از ساختمان که در Cمحیطی شدید )دسته بندی  شرایطپ( 

از سطح به داخل بتن وجود ندارد( و یا قسمت هایی خطر نفوذ شدید آب ، وجود سیستم زهکشییا فشار کم آب است )به علت 
 واقع اند. دائما در زیر آب دریا که 
زیر سطح آب است و در تماس با خاک مهاجم (: قسمت هایی از ساختمان که در Dی خیلی شدید )دسته بندی شرایط محیطت( 

 واقع شده است )آب براحتی می تواند از سطح به داخل نفوذ پیدا کند(.  زیر زمینی
ناحیه و ه جزر و مدی ناحی)دارای قسمت هایی در ساختمان های دریایی (: Eشرایط محیطی فوق العاده شدید )دسته بندی ث( 

 (. پاشش
47 

با توجه به دسته بندی شرایط محیطی بتن مسلح در معرض یون  نسبت آب به سیمانو  نوع سیمان، مقدار سیمانحداقل  1-6-9جدول 
 های کلرید

 نوع سیمان انتخابی شرایط
حداقل مقدار مواد 

 3kg/mسیمانی 
حداکثر نسبت آب به 

 مواد سیمانی
 حداقل رده بتن 

 مشخصه( )مقاومت
متوسط 

– A 
( و یا به همراه مواد 2( و)1سیمان پرتلند نوع )

 جایگزین سیمان*
300 0.5 30C 

-شدید
B 

( و یا به همراه مواد 2( و )1سیمان پرتلند نوع )
 جایگزین سیمان

325 0.45 30C 

-شدید
C 

( و یا به همراه مواد 2( و )1سیمان پرتلند نوع )
 جایگزین سیمان

350 0.45 35C 

خیلی 
-شدید

D 

( به همراه مواد جایگزین 2سیمان پرتلند نوع )
 سیمان

350 0.4 35C 

فوق 
العاده 
 -شدید

E 

( به همراه مواد جایگزین 2سیمان پرتلند نوع )
 سیمان

375 0.4 40C 
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هستند که باید مشخصات آنها  پزوالنهای طبیعی یا مصنوعیو  خاکستر بادی روباره،، دوده سیلیسشامل  مواد جایگزین سیمان*  
 و عملکرد آنها قبل از مصرف تایید شده باشد. 

می گردد. در صورت لزوم استفاده از مواد سیمانی به مقدار بیش از  کیلوگرم در متر مکعب محدود ۴۲۵*  حداکثر مواد سیمانی به 
و کاهش حرارت ایجاد شده در  شی از خشک شدنترک خوردگی ناحداکثر مقدار مجاز باید اقدامهای الزم به منظور جلوگیری از 

 ، اعمال گردد و کیفیت کار توسط مهندس ناظر تایید گردد.قطعات حجیم
 

 1 گزینه
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 اه و بهطبقه از روی شالوده در شهر کرمانش 5در نظر است یک ساختمان مدرسه متوسطه با  -2۷
 مورد صالحیت هایمترمربع احداث شود. کدام یک از گزینه های زیر در  1800مساحت 

 طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برقی در این ساختمان صحیح است؟ 
صرفا توسط مهندسان  یا باالتر و نظارت بر طرح 1( تهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 1

 یا باالتر 2تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 

ت توسط مهندسان تاسیسا یا باالتر و نظارت بر طرح 3مکانیکی و برقی پایه ( تهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات 2

 یا باالتر 2مکانیکی و برقی پایه 

 یا باالتر 3( تهیه طرح و نظارت بر طرح توسط مهندسان پایه 3

ت توسط مهندسان تاسیسا با باالتر و نظارت بر طرح 2( تهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 4

 یا باالتر  3مکانیکی و برقی پایه 

 185+  152صفحه روبون:  قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 80ص2، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری )گروه بندی ساختمان( حدود صالحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی
حدود صالحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در تهیه طرح های تاسیساتی و همچپنین نظارت آن برای تمام گروه  2-18

 می باشد. 13های ساختمانی الف، ب، ج و د به شرح جدول شماره 
در تمامی رشته های هفتگانه ساختمان، تا زمانی که پروانه اشتغال در « ویژه»و « د»های گروه  انجام خدمات طراحی، نظارت و اجرای ساختمان 18-3

 و دارنده صالحیت در آن گرایش انجام سال سابقه کار 18توسط دارندگان پروانه اشتغال مهندسی پایه یک با بیش از پایه ارشد صادر نگردیده است 
 ونه اشخاص در پایه ارشد محاسبه و منظور شود.این گ ظرفیت اشتغالپذیرد و در این حالت 

در محل هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد  4-18
 ی قانون تصمیم گیری خواهند نمود.آئین نامه اجرای 12ماده  2و  1هیات سه نفره با پیشنهاد سازمان استان، در چهارچوب تبصره های 

 برای هر یک از گروه های ساختمان تاسیسات برقیو  تاسیسات مکانیکی مهندسان صالحیت بندیطبقه  -13جدول شماره 
 صالحیت

 
 

 ها گروه ساختمان

 تهیه طرح
 تاسیسات مکانیکی توسط:

 تهیه طرح
 تاسیسات برقی توسط:

 طرح نظارت بر
 تاسیسات مکانیکی توسط:

 طرح نظارت بر
 تاسیسات برقی توسط:

یا  3مهندس مکانیک پایه  «الف»گروه 
 باالتر

یا  3مهندس برق پایه 
 باالتر

یا  3مهندس مکانیک پایه 
 باالتر

یا  3مهندس برق پایه 
 باالتر

 «ب»گروه 
یا  2مهندس مکانیک پایه 

 باالتر
یا  2مهندس برق پایه 

 باالتر
یا  3مهندس مکانیک پایه 

 باالتر
یا  3مهندس برق پایه 

 باالتر

یا  2مهندس مکانیک پایه  یا باالتر 1مهندس برق پایه  یا باالتر 1مهندس مکانیک پایه  «ج»گروه 
 باالتر

یا  2مهندس برق پایه 
 باالتر

 یا باالتر 1مهندس برق پایه  یا باالتر 1مهندس مکانیک پایه  مهندس برق ارشد مهندس مکانیک ارشد «د»گروه 
 می باشد. 14حدود صالحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی به شرح جدول شماره  5-18

 12گروه بندی ساختمان ها و طبقه بندی صالحیت )فعالیت مهندسی( ق آ ا ماده 
  -12ماده 

اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل  ظرفیت اشتغال دارندگان پروانهو  حدود صالحیتبه منظور تعیین 
 و حجم كار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسیم می شود.

 در بخش ساختمان، ساختمان ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند:  فعالیت های مهندسیبرای تعیین  ـ1تبصره 
 ( مترمربع.600طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای ) 2تا  1 کـاربری محلهمقیـاس گـروه "الف" بـا 
  ( مترمربع.2000) یربنایطبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر ز 5تا  3 مقیـاس کـاربری ناحیـهگـروه "ب" بـا 
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  ( مترمربع.5000( طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای )10تا ) 6 مقیـاس کاربری منطقهگـروه "ج" بـا 

 ( مترمربع.5000( طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از )10بیش از ) مقیاس کاربری شهرگروه "د" با 
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 برای حفاظت سازه فوالدی یک ساختمان، رنگ آمیزی سطوح بزرگ مقاطع فوالدی جهت -28
ن ای از مسمومیت کارگران در محوطه باز کارگاه و در هوای آزاد انجام می شود. درجلوگیری 

 صورت آیا رنگ کردن تمامی سازه با قلم مو مجاز است؟ 
 در کلیه موارد استفاده از قلم مو برای رنگ کردن مجاز نیست،( 1

 شرایط رنگ آمیزی سازه فوالدی در این کارگاه مناسب نیست.( 2

 قلم مو فقط برای رنگ رو به مقاطع فوالدی مجاز استاستفاده از ( 3

 ( استفاده از قلم مو فقط برای رنگ آستر مقاطع فوالدی مجاز است4

 1611صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 270ص10رنگ آمیزی )حفاظت سازه فوالدی( 
 رنگ آمیزی 10-4-5-4
 دستگاه نظارتباید کلیه سطوح رنگ آمیزی شوند، مگر در مواردی که از سوی  خوردگیدر مقابل  فوالدی حفاظت سازه هایبرای  

باید قرار گیرند، الزم  فوالدی که در تماس با بتنتصریح شوند. همچنین به جز حالت های ویژه ای که مشخص شده باشد، کارهای 
 نیست رنگ شوند. 
باید تمام سطوح را کامال تمیز، خشک و آماده نمود به قسمی که برای اعمال رنگ شرایط  عملیات رنگ آمیزیالف( قبل از شروع 

قشر رنگ خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر  مهندس ناظرمناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تأیید 
 وسط مهندس ناظر بازدید و تأیید گردد.و قشر قبلی باید ت سیستم رنگ آمیزی، نوع رنگ، نوع رنگ آمیزی، آمیزی

پوشش، باید رنگ های آستر و  جلوگیری از سوسماری شدنباید کامال سطح مورد نظر را پوشش داده و برای  رنگ مصرفیب(  
قلم ها استفاده از  لکه گیریتنها برای صورت گیرد.  اسپری بی هواباید با  سطوح بزرگرویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزی 

 مجاز است. مو

271 
 انجام شود. سربستهو  محیط مناسبپ( رنگ آمیزی باید در 

 حفاظت شوند. تحویل موقتشده و سطح رنگ آمیزی تا زمان  محافظت گرد و خاکباید از  قطعاتی که تازه رنگ شده اندت(  
 رنگ صورت گیرد. ارخانه سازندهکمعتبر  کاتالوگی منطبق با شرایط آب و هواث( رنگ آمیزی باید در 

ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام  ۲۴موظف است عملیات رنگ آمیزی را حداکثر تا  پیمانکار شرایط محیطی خشکج( در 
با کاتالوگ کارخانه سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده  دمای شرایط نگهداری سطوحدهد، مشروط بر آنکه 

 باشد.
میلی متری از  ۵۰خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله  جوشکه پس از رنگ آمیزی  سطوح و لبه هایی از سازه فوالدیچ( در  

 خط جوش متوقف شود. 
ح( تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیز شده و مجددا رنگ آمیزی شوند به طوری که سطح کامال 

 چگی رنگ با سطوح مجاور رنگ شده تأمین گردد.پوشیده شده و یکپار
 چسبندگی رنگ به سطحو سایر عالیم حاکی از این است که  پوسته شدن رنگها و وجود ترک، طبله کردنخ( در تمام سطوحی که  

عملیات  انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجددا عملیات ترمیمتأمین نشده است، باید 
 مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ آمیزی صورت گیرد. 

 زیر باشد  مشخصاتباید دارای  سطوح تمام شده رنگ آمیزید( 
پخش نشدن و  نداشتن چروک، عدم ایجاد موج و سایه، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، یکنواختی ظاهری در رنگ

عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و ، ایجاد پوشش کامل و بدون شره، مشخصاتانطباق الیه اجرا شده با ، پوسته رنگ
 . تمیز بودن سطوح از گرد و غبارو  لباس

ببیند )به واسطه عملیات جوشکاری، حمل، بستن و یا ...( پیمانکار باید  صدمه، رنگ قطعات حین اجرای عملیات نصبذ( اگر در 
ی که سطوح فوالدی ظاهر شوند و سپس براساس مشخصات فنی الیه های رنگ متناسب سطوح مورد نظر را تمیز نموده، به طور 

 و سازگار با الیه قبلی و مجاور را در 
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 فواصل زمانی مناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نماید. 
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 ۸۰گیرد. در رطوبت بیش از  باال باشد انجام درصد رطوبت هواو یا زمانی که  هوای سرد یا تاریکنباید در  نقاشی و رنگ کاریر( 
 درجه سلسیوس باشد، رنگ آمیزی ممنوع می باشد.  ۵کمتر از  نقطه شبنمو  اختالف دمای محیطدرصد و در حالتی که 

: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن سطوح غیرقابل دسترسز( 
 آمیزی شود. )البته در صورتی که در مدارک طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد.(کار، تمیز و رنگ 

 اتصاالت اصطکاکی تماس به طور کلی مجاز است در رنگ کردن سطوح(، غیراصطکاکی) اتصاالت اتکایی: در سطوح تماسژ(  
 رعایت شود.  پیچ های اصطکاکیشرایط الزم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به 

محافظت شوند. بدین منظور  خوردگیآماده می شوند باید در مقابل  ماشین کردن: سطوحی که با سطوح صاف و آماده شدهس( 
که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن  مصالح ضدزنگاز یک الیه 

 کرد. نداشته باشد، می توان استفاده
: به جز حالت هایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوح مجاور جوش کارگاهیش(  

میلی متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه می زند و یا  ۵۰سطوحی که در فاصله 
از روی سطوحی که  رنگ کارخانه ایتولید می کند، کامال پاک شود. قبل از جوشکاری باید  گازهای سمی و مضردر حین جوشکاری 

 کامال برطرف و پاک گردد. برس سیمیجوش انجام می گیرد، توسط 
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ستون  هبدر یک ساختمان با اسکلت فلزی، برای حصول اطمینان از دقت ساخت در اتصال تیر  -29
ر پای دپیچ، از پیمانکار خواسته شده تا قبل از نصب نهایی، این اتصال با استفاده از دوازده 

 ید؟تعبیه نما کار به طور موقت نصب شود. در این حالت، پیمانکار موظف است چه تعداد پیچ را
 ( حداقل نیمی از تعداد کل پیچ ها1 

 پیج 2( حداقل 2 

 پیج 3( حداقل 3 

 در پای کار بسته شوند، ( برای حصول اطمینان باید تمامی پیج ها 4

 1608صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 263ص10پیش نصب )ساخت، نصب و کنترل( 
 پیش نصب 10-4-4-5

پیش در صورتی که دستگاه نظارت الزم بداند، پیمانکار موظف است تیرها و ستون های فوالدی را در محل کارخانه یا پای کار 
نصب نماید. هدف از پیش نصب تیرها و ستون ها حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام 
نصب می باشد. همچنین در هنگام پیش نصب، خیز شاہ تیر تحت بار خود اندازه گیری شده و با خیز مندرج در نقشه ها مقایسه 

 ی ها نیز با بستن تعدادی از آنها مورد کنترل قرار خواهد گرفت.خواهد شد. جفت و جور شدن قطعات مهاربند
  هر اتصال که کمتر از دو پیچ نباشد، بستهپیچ های درصد از  ۲۵به هنگام پیش نصب باید حداقل 

264 
نباید  اصلیپیچ های انتخاب گردد. از این پیچ ها بعدا به عنوان  پیچ های معمولیشوند. پیچ های پیش نصب می تواند از نوع 

 استفاده نمود.

 برای حمل به کارگاه، انبار خواهند شد. ورق های اتصال، باز شده و به همراه بعد از عالمت گذاری، قطعات پیش نصب شده
 3 گزینه
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آیا  ر سیستم قاب فوالدی سبک آیا باید تمامی پیج های هرز در اتصاالت را جایگزین کرد؟ ود -30
 شود؟ چند طبقه ساخته و نصب شوند و سپس سقف طبقات اجرا امکان دارد که دیوارها در

  بلی -( خبر 2         خیر –بلی ( 1

 بلی –( بلی 4      خیر –( خیر 3

 1636صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 34ص11)مالحظات اجرایی(   LSFاتصاالت سیستم قاب فوالدی سبک یا

 مالحظات اجرایی 11-2-8
 اتصاالت 11-2-8-1
 ادامه یابند عبور از جداره فوالدیپس از  گام پیچ ۳باید به اندازه حداقل  پیچ های خودکار11-2-8-1-1
آن ها  فاصله مرکز به مرکزبه شرطی می توان کامال موثر در نظر گرفت که  ه فوالداتصاالت فوالد بپیچ های خودکار را در 11-2-8-1-2

فاصله باشند، حداقل  موازی راستای اعمال بار لبهحداقل سه برابر قطر اسمی پیچ باشد. در مواردی که  پیج از لبهاز یکدیگر و فاصله 
 برابر  1.5می تواند به  از لبه

35 
درصد  ۸۰معادل  ظرفیت پیچ های خود کاربرابر قطر اسمی آن باشد،  ۲کاهش یابد. اگر فاصله مرکز به مرکز پیچ ها  قطر اسمی پیچ
 در نظر گرفته می شوند. ظرفیت موثر

 ۱۵اد آنها بیشتر از در کشش مستقیم صرف نظر میشود ولی در برش زمانی موثر است که تعد ظرفیت پیچ های هرزاز 11-2-8-1-3
 درصد تعداد کل پیچ های موثر در اتصال نباشد.

 پیچ های مورد استفاده برای نصب قطعات باید بسته بندی شده باشند و مشخصات آن نیز ذکر شود11-2-8-1-4

 اتصال در نظر گرفته شود. محافظت در برابر خوردگیشده باید تمهیدات الزم برای  مناطق جوش کاریدر 11-2-8-1-5
 35ص11)نصب قطعات(   LSFسیستم قاب فوالدی سبک یا

 نصب قطعات 11-2-8-3
نام  طبقه ای قاب بندیدر روش اول که قاب های فوالدی سبک به دو شیوه قابل اجرا می باشد.  روش های قاب بندی11-2-8-3-1

اجرا می شود و پس از تکمیل قاب بندی دیوار و سقف، دیوار طبقه فوقانی اجرا می  سقف طبقهو سپس  دیوار طبقهدارد ابتدا 
نام دارد، دیوارها در چند طبقه ساخته و نصب شده و سپس سقف   دیوارهای ممتدشود. حال آن که در روش دوم که قاب بندی با 

 طبقات اجرا می شود
36 

و یا بام باید در  دیوارهای سازه ای باال و پایین کف طبقهدر  وادارهاو  خرپاهاها،  تیرچهدر سیستم قاب بندی طبقه ای، 11-2-8-3-2
 هم محور باشند. راستای قائم
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 رخی از اجزایکدام یک از گزینه های زیر در مورد ساختمان هایی که تمامی اجزای سازه ای و ب -31
 ؟ای آن از قطعات بتن پیش ساخته در کارخانه تشکیل شده اند صحیح است  غیرسازه

 ( انتقال بار اینگونه ساختمان ها به زمین توسط پی، صرفا باید با اتصال خشک انجام شود. 1

 ( در اینگونه ساختمان ها نباید از الکترودهای بدون پوشش در اتصاالت استفاده کرد 2

 ( اینگونه ساختمان ها برای کاربری های حساس نسبت به صوت و رطوبت توصیه نمی شوند 3

 لوانیزه کرد را با روی گا از ساختمان ها در اعضائی که نیاز به گالوانیزه بودن فوالد است می توان فوالد ( در اینگونه4

 1640صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 47ص11خوردگی و روش جلوگیری از آن )ساختمان بتنی پیش ساخته( 
 های جلوگیری از آن: خوردگی و روش 11-3-2-3
مطابق  محیط های مرطوببویژه در اتصاالت در  مصالح فوالدیبرای جلوگیری از خوردگی  تمهیدات الزمدر نظر گرفتن 11-3-2-3-1

 ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
ها می توانند در شرایط فاصله گذارو  واشرهامانند  پوشش های سد کنندهو  فوالد گالوانیزه، فوالد رنگ شدهاستفاده از 11-3-2-3-2

 محیطی متفاوت برای کاهش خوردگی مناسب باشند.
 آبکاریو  گالوانیزه گردن مکانیکی، اهندهگالوانیزه کردن با گرمای ک، استفاده از سه روش رویفوالد با  گالوانیزه کردنبرای 11-3-2-3-3

 با روی مجاز است.
 4 گزینه
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 نام این جزئیات چیست؟ - 32
 ( سقف عرشه فوالدی1

 ( سقف مرکب کوبیاکس2

 (LSF( سیستم قاب فلزی سبک )3

 (Waffle( سقف دندانهای دوطرفه )سقف قابلمه ای 4

 1557صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 124ص10مقاطع مختلط به همراه ورق فوالدی شکل داده شده )مقاومت خمشی( 
  ورق های فوالدی شکل داده شدهپ( مقاومت خمشی مقاطع مختلط به همراه 

والدی بر روی ورق های فوالدی شکل داده شده و متصل به مقطع ف دال بتنیمقاومت خمشی طراحی مقاطع مختلط متشکل از 
مقاومت خمشی اسمی می باشد که باید بر اساس  𝑴𝒏و  0.9ضریب کاهش مقاومت برابر  𝝓𝒃می باشد که در آن  𝝓𝒃𝑴𝒏مساوی 

 و با رعایت الزامات زیر تعیین گردد. ۳-۳-۸-۲-۱۰الزامات بند 
 هامحدودیتو  مالحظات( 1-پ 
 متوسط کنگره های پرشده با بتنمیلی متر بیشتر باشد. پهنای  ۷۵( نباید از rh) ارتفاع اسمی ورق های فوالدی شکل داده شده. 1 

میلی متر باشد، لیکن در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل پهنای آزاد )خالص( در نزدیکی سطح فوقانی ورق فوالدی  ۵۰نباید کمتر از 
 شکل داده شده در نظر گرفته شود.

میلی متر به مقطع فوالدی متصل شوند. گل میخ ها باید از  ۲۰با قطر حداکثر  میخ های برشگیرگل . دال بتنی باید به وسیله ۲
طریق ورق فوالدی شکل داده شده یا به طور مستقیم به مقطع فوالدی جوش شوند. در هر حال گل میخ ها باید روی بال مقطع 

 ۴۰والدی شکل داده شده اندازه گیری می شود، نباید از ها که از باالی ورق ف ارتفاع گل میخفوالدی ذوب شوند. پس از نصب، 
 باشد میلی متر ۱۵نباید کمتر از ها  پوشش بتن روی گل میخمیلی متر کمتر باشد. 

 میلی متر باشد. 55در قسمت فوقانی ورق فوالدی شکل داده شده نباید کمتر از  ضخامت دال بتنی. 3
میلی متر به مقطع فوالدی و سایر اعضای تکیه گاهی مهار شوند.  ۴۵۰صلی حداکثر . ورق های فوالدی شکل داده شده باید در فوا۴

مهندس یا هر راهکار ارائه شده توسط  جوش های نقطه ایاین مهارها می توانند گل میخ های برشگیر، ترکیبی از گل میخ ها و 
 باشد. طراح

125 

 
 ( ورق های فوالدی شکل داده شده که کنگره های آنها عمود بر محور تیر می باشد. ۲-پ

باید از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق فوالدی شکل داده  cAو نیز در محاسبه  مشخصات هندسی مقطع مختلطدر تعیین 
 (. ۵-۸-۲-۱۰شده صرف نظر شود )شکل 
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( ورق های فوالدی شکل داده شده که کنگره های آنها موازی با محور تیر می باشد در تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط 3-پ
می توان از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق فوالدی شکل داده شده استفاده نمود. همچنین، ورق های  cAو نیز در محاسبه 

 ماهیچه بتنیتیر فوالدی تکیه گاهی از هم جدا کرد تا در روی بال مقطع فوالدی یک  فوالدی شکل داده شده را می توان در روی
 تشکیل شود.

میلی متر یا بزرگتر باشد، پهنای متوسط کنگره های پر شده با بتن  rh(۴۰ (چنانچه ارتفاع اسمی ورق های فوالدی شکل داده شده 
 میلی متر برای حالت یک  ۵۰در روی تیر تکیه گاهی نباید کمتر از 

126 
 برابر قطر گل میخ باید افزایش یابد. 4گل میخ در پهنا باشد . این پهنای حداقل برای هر گل میخ اضافی به اندازه 
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 عضایاکدام گزینه در مورد حداکثر مجازات انتظامی تخلفات انضباطی مربوط به یکی از  -33
یک استان که با ایراد سخنرانی باعث لطمه به حیثیت سایر سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 مهندسان شده صحیح است؟
 ( درجه پنج 4  ( درجه چهار3   ( درجه سه2  ( درجه دو1

 200صفحه روبون: قانون  پاسخ سوال در پاسخ یاب 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 :انضباطیب ـ تخلفات 
مجازات انتظامی از درجه وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به  نقض مقررات انضباطیـ ۱

 .یک تا درجه دو
ام یو پ های اجتماعیشبکهو  های گروهیرسانهیا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون حرفه ای در  تصویر، درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متنـ ۲

 .انبوه از درجه دو تا درجه پنج
 .مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنجو اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به  های شغلیسوءاستفاده از عضویت یا موقعیتـ ۳
ذکور به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان م استانبازرسان نظام مهندسی ، شورای انتظامی یا هیأت مدیرهدر  تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونیـ ۴

 .که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار
 سخنرانییا  نامه پراکنیو جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا  ایجاد اخالل در انجام وظایف قانونیـ انجام اقداماتی که موجب  ۵

 .انتظامی از درجه دو تا درجه چهارسایر مهندسان شود، به مجازات  لطمه به حیثیتو  وهن، امکه موجب اته
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 ؟کدام گزینه در مورد چگونگی تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان صحیح است -34
تمان نظام مهندسی ساخ مرکزی( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تائید شورای 1

 ابالغ می شود

 تصویب و ابالغ می شود ( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره اسانه توسط شورای مرکزی2

ر و توسط وزارت راه و شه ( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات عمومی توسط شورای مرکزی تصویب3

 شود.سازی تائید می 

و توسط وزیر راه و  ( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی تصویب4

 شهرسازی تائید می شود،

 191صفحه روبون:  قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 52مجمع عمومی )نظام مهندسی استان( ق آ ا ماده 
 مجمع عمومی -الف 
  – 52ماده  

عضو نظام مهندسی استان دارای مدرك تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته اجتماع تمامی اشخاص حقیقی مجمع عمومی نظام مهندسی استان از 
 دارند تشكیل می شود.حق رأی ، كه اصالتًا یا وكالتًا کارت عضویت معتبرهای مرتبط و 

وکالت بگیرد.  وکالتاند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای توـ هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می۱تبصره
باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رأی خود را نامه 

توانند جداگانه در مجمع عمومی و  کنند و نمینامه  ضمیمه وکالتعمومی  کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع تفویض می
 .گیری شرکت نمایندرای
تشكیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دروه قانون آزمایشی ـ در استان هایی كه هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب 2تبصره 

 با حداكثر مدت اعتبار یك سال صادر خواهد كرد.کارت عضویت موقت ، سازمان مسکن و شهرسازی استانانتخابات، 
وزیر ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیأت عمومی تصویب و توسط نامهطبق شیوهنحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی ـ ۳تبصره

 .شود تأیید می راه و شهرسازی
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 سوخت یک دستگاه گازسوز تاسیسات مکانیکی نیاز بهای الزم جهت اگر برای تامین هو -35
 لسیستم مکانیکی باشد، آیا این سیستم نیاز به یک دستگاه پشتیبان دارد؟ و آیا جنس کانا

 ورود هوای الزم برای سوخت این دستگاه می تواند آلومینیوم باشد؟ 
 بلی –( بلی 2      خیر –( بلی 1

 خیر –( خیر 4      بلی –( خیر 3 

 1805صفحه خ سوال در پاسخ یاب روبون: پاس

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 114ص14تامین مکانیکی هوای احتراق )کلیات و الزامات( 
 تامین مکانیکی هوای احتراق 14-9-5
 کلیات  14-9-5-1

الف( برای فضایی که در آن دستگاه های با سوخت مایع و گاز نصب شده است، ممکن است هوای احتراق با یک سیستم مکانیکی 
 مستقل تامین شود. 

 با ظرفیت مشابه مجهز باشد. دستگاه پشتیبانباید به یک  تامین هوای احتراق سیستم مکانیکی( ۱)
 ، مجاز نیست. هوای احتراقساختمان برای تامین  هوای مکانیکی تعویضیا  تهویه مطبوع( استفاده از سیستم ۲)
هر یک از دستگاه ها باید به هم وابسته و مرتبط باشند به طوری که اگر سیستم  مشعلو  هوای احتراق( سیستم تامین مکانیکی ۳)

 تامین مکانیکی هوا از کار بیفتد، مشعل نیز به طور خودکار خاموش شود.
 مقدار هوای احتراق 14-9-5-2

دستگاه های با سوخت مایع یا گاز فرستاده  محل نصبالف( مقدار هوایی که با سیستم تامین مکانیکی هوای احتراق به فضای 
کیلو کالری در ساعت )یک فوت مکعب در دقیقه برای هر  ۳۵۵می شود باید، دست کم برابر یک متر مکعب در ساعت برای هر 

 ورودی به دستگاه ها، باشد. انرژی معادل سوختساعت( بی تی یو در  ۲۴۰۰

115 
 115ص14دهانه و کانال ورودی هوای احتراق )الزامات( 

 دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق 14-9-6
  دهانه های ورودی هوا 14-9-6-1

 را به طور دایم و بدون مانع تامین کند.  نیاز احتراق هوای مورددر جایی باید باشد که  ورود هوای احتراقالف( دهانه 
میلی  ۲۶اینچ( و حداکثر  0.5میلی متر ) ۱۳باید حداقل  اندازه چشمه های توریبر روی این دهانه نصب می شود،  توری( اگر ۱)

 باید پیش بینی شود. تمیز کردن توریو  بازدیدبرای  دسترسی مناسباینچ( باشد.  ۱متر )
درصد محاسبه شود مگر آنکه  ۷۵بر روی این دهانه نصب می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از  فلزییچه ای از نوع ( اگر در ۲)

 ، درصد دیگری توصیه کرده باشد. کارخانه سازنده دریچه
که کارخانه درصد محاسبه شود مگر آن ۲۵می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از  روی دهانه نصببر  چوبی( اگر دریچه ای از نوع ۳)

 سازنده دریچه، عدد دیگری توصیه کرده باشد. 
 اینچ( از تراز زمین مجاور باالتر باشد. ۱۲میلی متر ) ۳۰۰دست کم باید  تراز زیر دهانه دریافت هوای احتراق( در بیرون ساختمان، ۴)
دستگاه های با سوخت مایع یا  نصبجدارهای فضای ها، در عبور از  کابلها و  لولهو  فضای باقی مانده در اطراف دودکش( ۵)

 گاز، نباید دهانه ورودی هوای احتراق تلقی شود.
 دمپر 14-9-6-2
دهانه تامین به طور خودکار بسته می شود، بر روی کانال یا  دریافت فرمان، که با دمپر دودیا  دمپر آتش، دمپر تنظیمالف( اگر  

، مشعل نیز به طور خودکار بسته شدن دمپرمرتبط باشد، چنان که با  مشعل دستگاها نصب شود، این دمپر باید ب هوای احتراق
 خاموش شود.

 ، مجاز نیست.کانال تامین هوای احتراقبر روی دهانه ورود هوا یا  نصب دمپر دستیب( 
 کانال ورود هوای احتراق 14-9-6-3

 فوالدی، باید سوخت مایع یا گازدستگاه های با  فضاهای مجاور محل نصباز خارج، یا از  جنس کانال ورود هوای احتراقالف( 
  باشد آلومینیومیو یا  فوالدی زنگ ناپذیر، گالوانیزه

 طراحی و ساخته شود.« ( کانال کشی۶-۱۴( کانال هوا باید با رعایت الزامات مقرر در فصل )۱)
 اینچ مربع( کمتر باشد. ۱۵میلی متر مربع ) ۱۰۰۰۰نباید از  سطح آزاد و بدون مانع کانال( ۲)
 متصل به آن باشد.  سطح آزاد دهانهنباید کمتر از  سطح مقطع كانال( 3)
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 اینچ( باشد.  ۳میلی متر ) ۸۰نباید کمتر از  ضلع کوچک مقطع كانال چهار گوش( اندازه ۴)

 دستگاه های با سوخت مایع یا گاز به کار رود.ب( هر کانال باید فقط برای تامین هوای احتراق یک فضای محل نصب 
برساند. برای هر دهانه ورودی هوا باید کانال مستقل  دهانه ورودی پایین هواو هم  دهانه ورودی باالپ( یک کانال نباید هم به 

 نصب شود. 
 ج، شیب روبه پایین داشته باشد. خار  نقطه ورودی هوایتامین هوای احتراق که در باال قرار دارد، نباید به طرف  کانال افقیت( 

 نصب شود. دهانه کانال توری، نباید در فضای زیر شیروانیث( در صورت باز شدن کانال ورودی هوای احتراق به 
 2 گزینه
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 چند متر حداقل ارتفاع تراز سطح آب مخزن انبساط باز، از باالترین اجزاء سیستم گرمایی -36
 است؟

1)1.50   2)2.10   3)1.20     4)2.50 

 1798صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 91ص14مخزن انبساط سیستم گرمایی )تاسیسات مکانیکی( 

 مخزن انبساط سیستم گرمایی 14-7-9
 کلیات 14-7-9-1

 با آب گرم باید مجهز به مخزن انبساط باشد. سیستم گرماییالف( هر 
 مخزن انبساط می تواند از نوع باز یا بسته باشد.ب( 
 سیستم، محاسبه و انتخاب شود. دما و فشار کار، حجم آبباید با توجه به  ظرفیت مخزن انبساطپ( 

و  وضع پایدارشود و در  مهارهای مناسب به اجزای ساختمان  بستو  آویز، کمک پایه، باید به محل نصبت( مخزن انبساط در 
 یرد.مستقر قرار گ
 طراحی و ساخته شود. بارهای ناشی از زمین لرزهاز جمله  تحمل بارهای واردهباید برای  مخزن انبساط تکیه گاهث( بست و 

92 
 مخزن انبساط باز 14-7-9-2
فوت(  ۴میلی متر ) ۱۲۰۰دست کم ، کارکرد عادی سیستم، در سطح آب مخزنی نصب شود که ترازالف( مخزن انبساط باز باید در  

 قرار گیرد  اجزای سیستم گرماییباالتر از باالترین 
 ، باشد. تغییر دمای آبسیستم در اثر  تغییر حجم آباین مخزن باید دست کم برابر مقدار  گنجایش مفیدب( 

 ، دارای اتصاالت زیر باشد لوله اتصال به سیستمپ( مخزن انبساط باز باید عالوه بر 
، «تاسیسات بهداشتی -مبحث شانزدهم »اینچ(، که مطابق الزامات مندرج در  ۱میلی متر ) ۲۵دست کم  قطر اسمیبا  لوله سرریز( 1)

 تا نقطه تخلیه آب ادامه یابد. 
 مربوط کند. هوای آزاد خارجیا مانع دیگر، به  نوع شیررا بدون هیچ  هوای داخل مخزن( لوله هواکش، تا ۲)
 مخزن انبساط بسته 14-7-9-3

 مورد نظر باشد. سیستم گرمایی دمای کارالف( مخزن انبساط بسته باید مناسب برای فشار و 
 داشته باشد.  آزمایش فشار کارب( مخزن انبساط بسته باید از یک موسسه دارای صالحیت قانونی، گواهی 

 .باشد فشار کار سیستمبرابر حداکثر  1.5باید دست کم  فشار آزمایش( ۱)
 ، باشد. شیشه آب نماو  اتصال تخلیه آب( باید دارای متعلقات الزم مانند دیافراگمی تحت فشارپ( مخزن انبساط بسته )بجز نوع 

 ، تخلیه کرد.تخلیه آب سیستم گرماییرا باید بتوان بدون  آب مخزن( ۱)
ت( مخزن انبساط بسته باید به لوازمی مجهز باشد تا بتوان به کمک آنها، هوا یا گاز ازت را به آن تزریق و فشار مورد نیاز سیستم 

 را تامین کرد. 
-۱۴، برای سیستم گرمایی با آب گرم، باید دست کم برابر مقداری باشد که از رابطه )SIث( گنجایش مخزن انبساط بسته در سیستم 

 .( به دست می آید۷-۱
 (14-7-1)  𝑉𝑡 =

(0.000738 𝑇−0.03348)𝑉𝑠

(
𝑃𝑎
𝑃𝑓

)−(
𝑃𝑎
𝑃𝑜

)
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 در این رابطه، 

tV لیتر( گنجایش مخزن= حداقل( 
sV)حجم آب سیستم، بدون حجم مخزن انبساط )لیتر = 

 T)دمای متوسط سیستم گرمایی در حال کار )درجه سلسیوس = 
aP  محل نصب مخزن )کیلو پاسکال مطلق(= فشار اتمسفر در 
fP اندازی )کیلوپاسکال مطلق(= فشار سیستم در محل نصب مخزن، پس از پر کردن آب و پیش از راه 
oP )حداکثر فشار کار سیستم در محل نصب مخزن در کارکرد عادی )کیلوپاسکال مطلق = 

ی کم برابر مقداری باشد که از رابطهآب گرم، باید دست ، برای سیستم گرمایی باIPسیستم ج( گنجایش مخزن انبساط بسته در 
 آید.( به دست می14-7-2)

(14-7-2) 𝑉𝑡 =
(0.00041 𝑇−0.0466)𝑉𝑠

(
𝑃𝑎
𝑃𝑓

)−(
𝑃𝑎
𝑃𝑜

)

  

 در این رابطه،
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tV )حداقل گنجایش مخزن )گالن =  

sV )حجم آب سیستم، بدون حجم مخزن انبساط )گالن = 
 T سیستم گرمایی در حال کار )درجه فارنهایت(= دمای متوسط 

aP )فشار اتمسفر در محل نصب مخزن )پوند بر اینچ مربع مطلق = 
fP اندازی )پوند بر اینچ مربع مطلق(= فشار سیستم در محل نصب مخزن، پس از پر کردن آب و پیش از راه 
oP بر اینچ مربع مطلق( = حداکثر فشار کار سیستم در محل نصب مخزن در کارکرد عادی )پوند 

 3 گزینه
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 ری بهکیلوگرمی و بر چسب شرایط نگهدا 25رنگ با ترکیب شیمیایی اکسید کروم در ظروف  -3۷
 کارگاه حمل شده است. مورد استفاده این نوع رنگ کدام یک از گزینه های زیر می تواند

 باشد؟
 ( رنگ سطوح خارجی نما 2    ( الک های چوبی پارکت1

 هیچکدام (4     استخری( رنگ 3

 1255صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 125ص رنگ و پوشش ساختمانی )بسته بندی، حمل و نگهداری(
 بسته بندی، حمل و نگهداری  5-16-6
، به آن ها آسیب مسافت های طوالنی، حتی در انتقالرنگ ها و پوشش ها باید به نحوی بسته بندی شوند که به هنگام  5-16-6-1

 نرسد.
 بتواند آن را حمل کند. فردی عادیکیلوگرم( که  ۲۰باید به اندازه ای باشد )حداکثر تا  وزن ظروف 5-16-6-2
نوشته شده  ویژگی های عمومی رنگو  تاریخ انقضا، تاریخ تولید، مشخصات کاربردی، باید برچسب ظرف رنگبر روی  5-16-6-3

 باشند.
 به طور مشخص نوشته شده باشد. شرایط نگهداری در دما، نور و رطوبت، باید ظروفبر روی  5-16-6-4
 آن ها از نظر داخلی یا خارج ساختمان مشخص شده باشد. نوع کاربرد، باید برچسب ظروف رنگ و پوششبر روی  5-16-6-5
در مشخصات فنی که تولید کننده ارائه می کند، ذکر شده  زمان انبارداریو  ی رنگ ها و پوشش هاشرایط نگهدار باید  5-16-6-6

 باشد.
 4 گزینه
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 ه اینحداقل فاصله دستگیره کابین آسانسور از دیواره کابین چقدر است؟ و در صورتی ک -38
 کابین برای افراد ناتوان جسمی در نظر گرفته شود فاصله حداقل چقدر است؟

 یلی مترم 40 -میلی متر  25( 2    میلی متر 35 -میلی متر  20 (1

 یلی مترم 40 -میلی متر  20( 4   میلی متر 35 -میلی متر  25( 3 

 1848+  1847صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 30ص15 آسانسور افراد معلول )ویژگی و الزامات(

 مورد استفاده افراد ناتوان جسمی های آسانسورویژگی  15-2-3
(، عالوه بر ساختمان های دسته دوم، سوم و چهارمدر آسانسورهایی که احتمال جابه جایی افراد ناتوان جسمی بیشتر است، )

 :رعایت کلیه ضوابط آسانسورها باید ضوابط و مقررات زیر نیز رعایت گردد
  میلی متر باشد، ولی توصیه می شود در طبقات برای ۸۰۰حداقل باید  طبقات عرض در   15-2-3-1

31 
 میلی متر انتخاب شود. 900و با عرض اتوماتیکاین نوع آسانسور، از نوع 

 باشد. شیب تندیا  بدون مانعمخصوصا ورودی اصلی باید  آسانسور در  به  مسیر دسترسی 15-2-3-2
 میلی متر باشد.۱۴۰۰میلی متر و حداقل عمق  ۱۱۰۰ در ساختمان های عمومیعرض کابین حداقل  15-2-3-3
 ۴۵تا  ۳۰بین  سطح مقطع این دستگیرهمیلی متر نصب شود،  ۹۰۰در ارتفاع  دستگیره روی یک دیواره کابینحداقل یک  15-2-3-4

 یلی متر باشد.م ۳۵حداقل  فاصله آن از دیوار کابینمیلی متر و  ۱۰ شعاع انحنایمیلی متر با 

این صندلی باید حداقل  نشیمندر داخل کابین باشد  نشستن افراد ناتوانبرای  تعبیه صندلی تاشودر صورتی که نیاز به  15-2-3-5
کیلوگرم  ۱۰۰نصب شود و حداقل  کابین کفمیلی متری از  ۵۰۰ارتفاع  میلی متر عرض داشته باشد و در ۴۰۰میلی متر عمق و  ۳۰۰
 را تحمل نماید. بار

 میلی متر باشد. ±۱۰ تراز طبقهدر  رواداری توقفحداکثر  15-2-3-6

 ثانیه قابل تنظیم باشد. ۲۰تا  ۲، از افراد ناتوان، متناسب با نوع کاربری توسط در زمان باز ماندن   15-2-3-7
که روبروی هم  آسانسورهای گروهیو در  شستی احضارحداقل یک  آسانسور کنار در  الزم است  آسانسورهای تکیدر  15-2-3-7

 تعبیه گردد. دیوارهستند در هر 
آن قابل تنظیم  شدت صوتیکه  صدای زنگیبا  شروع باز شدن در طبقهمورد نظر و  رسیدن آسانسور به طبقهالزم است  15-2-3-9
 دسی بل باشد، اعالم گردد.  ۶۵تا  ۳۵از 

32 
نیز مشخص شود. بدین  عالئم صوتیبه صورت  جهت حرکتدر داخل کابین، باید  نشان دهنده جهت حرکت آسانسورعالوه بر وجود  15-2-3-10

 جهت حرکت به سمت پایینو دوتایی برای نشان دادن  جهت حرکت به سمت باالبرای نشان دادن  تکی سیگنال های صوتی منقطعمنظور 
 .شود در داخل کابین پخش

 34ص15آسانسور )آزمایش و تحویل گیری( 

 آزمایش و تحویل گیری 15-2-6
قطعات منفصله و یا مونتاژ گردد و  تحویلو  اندازی راه، نصبها  آسانسور باید مطابق ضوابط این مقررات در ساختمان 15-2-6-1

 ساخته شده باشند. 6303-2و  6303-1های  آن مطابق ضوابط سازمان مّلی استاندارد ایران به شماره شده

 آزمایش و تحویل گرفته شود. این تحویل متخصصان صاحب صالحیتباید توسط  اندازی نصب و راهآسانسور پس از  15-2-6-2

 نخواهد بود. نصاب آسانسور فروشنده و ضمانت شرکت سازندهگیری مانع از 

برداری، همواره الزامی است،  ین بهرهحصاحب صالحیت در  اشخاص حقیقی و حقوقیمناسب، با  عقد قرارداد نگهداری 15-2-6-3
 ای پاسخگو باشند. بردار ساختمان خواهد بود و باید در قبال هر حادثه یا بهره کارفرمابا  مسئولیت آسانسوردر غیر این صورت 

های آسانسور در طبقات مختلف توسط  ، الزم است کلیه ورودیبرداری دوره بهرهدر  تعمیر آسانسورهنگام بازدید یا  15-2-6-4
های مذکور الزم است با عالئم هشدار دهنده مطابق با مبحث  سرویس کار مجاز ساختمان مسدود گردد. مسدود نمودن ورودی

 بیستم مقررات مّلی ساختمان انجام گیرد.

 ذکر شد، رعایت نکات زیر نیز الزامی است:گیری آسانسور عالوه بر مواردی که قباًل  هنگام تحویل

 در آن تراز باقی بماند.  ورود و خروج مسافر یا بارتوقف نماید و در حین  تراز هر طبقهباید در  کابین 15-2-6-4-1
35 

 متر بیشتر شود. میلی ±20نباید از  رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی 15-2-6-4-2

، کم یا زیاد شدن مسافران و بارو یا هر دلیل دیگر کابین بعد از  ارتفاع زیادو یا  ظرفیت سنگیندر صورتی که به دلیل  15-2-6-4-3

http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 
 

www.rooboon.ir 
 (A )دفترچه

 به سیستم اضافه شود. مکانیزم تراز طبقه شدن مجددتغییر سطح دهد و از رواداری مجاز تجاوز نماید باید 

 بدهد. غیرمعمولیا  صداهای سایشداشته باشد و  تکانلرزش یا  حرکت به سمت باال یا پایینکابین نباید هنگام  15-2-6-4-4

مناسب  گیرهای نصب لرزهصحیح و  باالنس کردنرا داشته باشد و با  لرزش و صداباید کمترین  سیستم محرکه آسانسور 15-2-6-4-5
 به سازه ساختمان جلوگیری شده باشد.از به وجود آمدن و انتقال این مواد 

رسانید تا مسافران خارج شوند، دستورالعمل  ترین طبقه نزدیک، باید بتوان به طور دستی کابین را به مواقع قطع برقدر  15-2-6-4-6
 نصب باشد. موتورخانهنحوة عملکرد باید در 

قفل را پوشش داده و قفل شوند ) محدوده بازشوی ورودیدر هنگام بسته بودن باید کاماًل  درهای طبقاتو  در  کابین 15-2-6-4-7
 (.ایمنی

 890بوده و در ارتفاعی برابر با  ترین دکمه پاییندر کابین )در صورت وجود(  توقف اضطراریو  های زنگ اخبار دکمه 15-2-6-4-8
 ارتفاع داشته باشد. کف کابینمتر از  میلی 1370از  نباید بیش باالترین دکمهمتر نصب شوند و  میلی

در اتاق  نصب زنگ کمکیالمقدور امکان  باشد و حتی باطری قابل شارژزنگ اخبار )در صورت وجود( باید مجهز به  15-2-6-4-9
 نگهبانی نیز فراهم گردد.

شود این وسیله در  یا...( در کابین نصب شود )توصیه می تلفن) دوطرفهوسیله مکالمه باید  های عمومی ساختماندر  15-2-6-4-10
 کلیه آسانسورها نصب شود(.

شوند تا بودن کابین در طبقه مشخص شود کیفیت و ابعاد این پنجره  مجهز به پنجره مرئیباید  درهای لوالیی طبقات 15-2-6-4-11
 المللی باشد. ستانداردهای معتبر بینو شیشه باید طبق ضوابط استانداردهای مّلی یا ا

 روشن بودن داخل کابین به طور دائم در حین حرکت یا با در  باز الزامی است. 15-2-6-4-12

 الزامی است. کابین دارای دربرای  تعبیه هواکش 15-2-6-4-13
36 

چشم مجهز به میکروسوئیچ و حداقل یک  لبه ایمنی( باید باری ویژهآسانسورهای در صورتی که کابین فاقد در باشد ) 15-2-6-4-14
نصب شود. عالوه بر آن باید کلیه شراط ایمنی، مطابق با ضوابط سازمان مّلی استاندارد ایران  آستانه ورودی کابیندر  الکترونیکی
 رعایت گردد. 6303-2و  6303-1های  به شماره

بوده و استحکام و درستی انتخاب و نصب آنها توسط شرکت  فوالد مخصوصباید از جنس  آسانسورهای راهنمای  ریل 15-2-6-4-15
 آسانسوری تضمین شده باشند.

قرارداد دریافت شود و در هر  1مطابق پیوست شماره  شناسنامه مربوطه به آسانسورباید  گیری آسانسور تحویلدر موقع  15-2-6-4-16
به اطالعات آن شناسنامه اضافه  تغییرات اساسی در آسانسوربرسد تا آخرین  نگهدارنده رؤیت شرکتبه  ، این شناسنامهنگهداری

 گردد.

 متر از میلی 20ای حداقل  با فاصله، ترجیحًا در عقب با سطحی صاف های کابین دیوارهبر روی یکی از  ای دستگیره 15-2-6-4-17
 نصب شود. کابین کفمتر از  میلی 900دیواره و در ارتفاع 

 50و یا راهروها، نباید از  های کنترل کابین دکمهبر روی  شدت روشناییشوند،  باز می در  طبقاتو  در  کابینوقتی که  15-2-6-4-18
 باشد. روشنایی باید دایمیلوکس کمتر باشد و این 

های کابین الزامی  روی تمام دیواره گیر ضربه، نصب یک یا دو ردیف آسانسورهای حمل بارو  بر آسانسورهای تختدر  15-2-6-4-19
 است.

، جهت دهنده های نشان دکمهمتر باشد.  میل 1800نباید بیش از  نشانگرهای کابینها و  ارتفاع باالترین دکمهحداکثر  15-2-6-4-20
ها یا کنار  نشان دادن تقاضای مسافر ثبت شده روی دکمهجهت  تینشانگر قابل رؤیمتر خواهند داشت.  میلی 18ای برابر  اندازه

 دهد. تغییر رنگباید خاموش شده یا  جواب دادن به این تقاضاآنها برابر هر آسانسور، باید وجود داشته باشد و پس از 

 مجاورت هر دکمه آسانسورشده در  عالمت تصویری با طرح استاندارد، یک طبقه ورودی اصلیدر کلیه طبقات به جز  15-2-6-4-21
 را نشان دهد. راه پله خروجی و اضطراریاز آسانسور استفاده نشود و  سوزی آتش مواقعدهد که در  نصب شود که نشان می

های  ولتاژ کردن جهت ریل سیستم همبندی برای همو همچنین  سیستم برق آسانسورمناسبی برای  اتصال زمین 15-2-6-4-22
 آن، مطابق مفاد مقررات مبحث سیزدهم مقررات مّلی ساختمان در نظر گرفته شود.  عات فلزی ثابتقطو  آسانسور

37 
برداری قرار گیرد، باید تمام نقاط  در صورتی که ساختمان به هر دلیلی قبل از تکمیل سیستم آسانسور مورد بهره 15-2-6-4-23

 در برابر خطر سقوط حفاظت شوند.دسترسی به چاه و آسانسور و موتورخانه آسانسور 

 1 گزینه
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 راد ناتوان باکمترین ابعاد چاه آسانسور برای ساختمان با کاربرد عمومی که برای استفاده اف -39
 صندلی چرخدار مناسب است، چند سانتی متر می باشد؟

1 )𝟏𝟗𝟎 × 𝟏𝟔𝟎     2 )𝟐𝟏𝟎 × 𝟏𝟖𝟎 

3) 𝟐𝟐𝟎 × 𝟏𝟗𝟎     4)𝟐𝟐𝟎 × 𝟐𝟎𝟎 

 1859صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 
 آسانسور با کاربرد عمومی 5شکل 
 اضافه شود( عرض و عمق چاهمیلی متر به  ۱۰۰متر بر ثانیه مناسب هستند )برای سرعتهای بیشتر  2.5: این آسانسورها تا سرعت 1توجه 
 نوع طراحی بستگی دارد.: انتخاب سری )الف( یا سری )ب( به ۲توجه 

مشخص شده اند برای استفاده افراد ناتون با صندلی چرخدار مناسب  : آسانسورهایی که در سری )الف( و سری )ب( با عالمت 3توجه 
 میلی متر اولویت دارد.  ۹۰۰میلی متر به اندازه های طراحی بستگی دارد. بازشوی  ۹۰۰یا  ۸۰۰هستند انتخاب بازشوی در، با عرض 

 ( نیز مناسب هستندچرخش سه نقطه) مانور صندلی چرخدارمشخص شده اند برای  : آسانسورهایی که با عالمت* ۴توجه 
68 

a میلی متر ۸۰۰: عرض باز شوی 
b میلی متر ۹۰۰: عرض باز شوی 

c میلی متر ۱۱۰۰: عرض باز شوی 
d میلی متر  ۲۱۰۰میلی متر، ارتفاع بازشوی  ۲۲۰۰: ارتفاع کابین 

e : میلی متر ۲۱۰۰میلی متر، ارتفاع بازشوی  ۲۳۰۰ارتفاع کابین 
 2 گزینه
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 ؟حداقل قطر نامی سیفون توالت زمانیکه به صورت جداگانه نصب می شود چند میلی متر است -40

1 )100   2 )80   3 )۷5   4 )60 

 1930صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 168ص16حداکثر جریان لحظه ای فاضالب تعیین 
 تعیین حداکثر جریان لحظه ای فاضالب 2 – 3پ 
 مشخص می شود D.F.Uحداکثر جریان لحظه ای هر یک از لوازم بهداشتی با واحد  1 – 2 – 3پ 
نشان داده شده  2 – 2 – 3در جدول پ  D.F.Uحداکثر جریان لحظه ای فاضالب هر یک از لوازم بهداشتی با واحد  2 – 2 – 3پ 

 است
169 

 برای لوازم بهداشتی مختلف D.F.Uمقدار  2-2-3جدول پ 

 D.F.Uمقدار  لوازم بهداشتی
 قطر نامی سیفون

 )میلی متر( )اینچ(
 50 2 3 تجاری -لوله علم تخلیه ماشین رخت شویی 
 50 2 2 خانگی -لوله علم تخلیه ماشین رخت شویی 

 - - 6 یک حمام کامل گروه لوازم بهداشتی

1 2 وان 12 
40 

1 1 بیده 14 30 

1 1 صندلی دندان پزشکی 14 32 

1 2 خانگی -ماشین ظرف شویی  12 
40 

1 آبخوری 12 1 14 32 

 50 2 2 کفشوی

1 2 سینک آشپزخانه 12 
40 

1 2 سینک رختشویی 12 
40 

1 1 دستشویی 14 32 

1 2 دوش 12 
40 

1 2 سینک 12 
40 

 50 2 4 یورینال
 * * 4 خصوصی، توالت 
 * * 6 عمومی، توالت 

 .اینچ( باشد 4) میلی متر 100قطر نامی سیفون توالت اگر به صورت جداگانه نصب می شود باید دسی کم *
 1 گزینه
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می  ر آبلیت 6500برای تامین فشار مناسب آب مصرفی موردنیاز ساختمانی، نیاز به ذخیره  -41
 باشد. در این صورت کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 

 .لیتر به طور خطی نصب شود 2000لیتر و یک منبع به ظرفیت  5000( برای این ساختمان باید یک منبع به ظرفیت 1

 ( برای این ساختمان باید حداقل سه منبع ذخیره آب به طور موازی نصب شود.2

 منبع ذخیره آب به طور موازی نصب شود.( برای این ساختمان باید دو 3

 ( برای این ساختمان باید بیش از یک منبع ذخیره آب در نظر گرفت که به طور خطی بهم متصل و ظرفیت کل آنها4

 .برابر با ظرفیت موردنیاز باشد

 1888صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 61ص16)مخزن ذخیره آب(  آبذخیره سازی و تنظیم فشار 
 ذخیره سازی و تنظیم فشار آب 16-3-6
 ذخیره سازی 16-3-6-1
 :الف( ذخیره سازی آب در صورت لزوم و با تایید، به منظورهای زیر صورت می گیرد  
شبکه شهری به ساختمان به علت  ( جلوگیری از قطع آب در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان در مواقعی که آب ورودی از۱)

 تعمیر یا علت های دیگر، قطع شود 
 ( برای آن که مقدار حداکثر مصرف آب در ساختمان به شبکه آب شهری منتقل نشود. ۲)
 ( کنترل فشار آب مورد نیاز لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان. ۳)
 ( منطقه بندی توزیع آب در ساختمان های بلند ۴)
 ( به منظور حفاظت از شبکه آب شهری ۵)

لیتر  ۷۵با گنجایش دست کم  طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب ۳ب( در ساختمان های مسکونی بیش از 
 برای هر نفر پیش بینی شود.

62 
 پ( محل مخزن آب

باشد. این مخزن نباید در محلی  سیل یا آب زیرزمینی( مخزن ذخیره آب نباید در جایی احداث یا نصب شود که در معرض نفوذ ۱)
 قرار گیرد که لوله فاضالب يا آب غیر بهداشتی از روی آن عبور کند. 

باز پیش بینی شود تا بتوان به  ( اگر احتمال نفوذ آب زیرزمینی وجود داشته باشد، باید در اطراف مخزن به اندازه کافی فضای۲)
 داخل آن نفوذ نمی کند.  کرد و مطمئن شد که آب آلوده بهطور ادواری مخزن را بازدید 

بازرسی و تعمیر قابل دسترسی  ( اگر مخزن ذخیره آب در داخل ساختمان قرار گیرد، باید طوری نصب شود که داخل آن برای3)
تعویض هوا و کف  مخزن ذخیره آب در آن نصب می شود باید باشد و مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شود. برای اتاقی که

 شوی پیش بینی شود.
( اگر مخزن فلزی ذخیره آب روی بام نصب شود باید برای جلوگیری از یخ زدن آب یا گرم شدن آن، مخزن با عایق گرمایی ۴)

ان باشد که دریچه آدم رو آن قابل برداشتن باشد تا بازرسی امک پوشانده شود. عایق این مخازن در محل دریچه بازدید باید طوری
 پذیر گردد. 

 ت( حفاظت مخزن ذخیره آب 
 ( مخزن ذخیره آب باید در برابر اثر آب مقاوم باشد. ۱)
 ناپذیر باشد. ( اگر مخزن ذخیره آب فوالدی است، باید سطوح داخلی و خارجی آن گالوانیزه یا فوالدی زنگ۲)
داخلی و خارجی آن با مواد  ناپذیر باشد، باید سطوح ( اگر مخزن ذخیره آب غیر فوالدی یا فوالدی غیر گالوانیزه و غیر زنگ3)

مسمومیت نکند، آندود شود. آندود داخل مخزن نباید مواد سربی  مناسب، که در رنگ، طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ایجاد
 داشته باشد.

 ن پذیر باشد.( مخزن ذخیره آب باید دریچه آدم رو داشته باشد تا بازرسی و تعمیر داخلی آن امکا۴)
دریچه باید دور از دسترسی  ( دریچه آدم رو مخزن ذخیره آب باید، در زمان بسته بودن، کامال آب بند و هوابند باشد. این۵)

 کرم ها کامال حفاظت شود.  اشخاص غير مسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آالینده و حشرات و
 ث( اتصاالت مخزن ذخیره آب
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نوع دیگر، نصب شود تا از سرریز  به مخزن باید یک شیر قطع و وصل و یک شیر کنترل، از نوع شناور و يا ( روی لوله ورود آب۱)
 شدن و اتالف آب جلوگیری شود. 

باشد تا فاصله هوایی الزم  میلی متر از روی دهانه لوله سرریز باالتر ۱۰۰( لبه زیر دهانه لوله ورود آب به مخزن باید دست کم ۲)
 تامین شود.

63 
سرریز نباید هیچ شیری نصب  ( قطر نامی لوله سرریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد. روی لوله3) 

میلی متر باالتر از کف شوی یا هر  ۱۵۰شود. لوله سرریز مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. انتهای لوله سرریز باید دست کم 
شد. انتهای لوله سرریز نباید قابل اتصال به شیلنگ باشد و باید توری مقاوم در برابر خوردگی داشته باشد. لوله نقطه تخلیه دیگر با

عایق گرمایی مناسب در برابر یخ زدن حفاظت  سرریز باید در مسیری کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد، یا آن که با
د سطح یخ زده لغزنده در محل تخلیه آن صورت گیرد. لبه زیر دهانه سرریز باید دست شود و پیش بینی الزم برای جلوگیری از ایجا

 از حداکثر سطح آب باالتر باشد میلی متر ۴۰کم 
 ( مخزن ذخیره آب باید لوله هواکش داشته باشد تا فشار داخل مخزن همواره برابر فشار جو۴)

لوله خروج آب از مخزن باشد و دهانه انتهای آن توری مقاوم در برابر  باشد. قطر نامی لوله هواکش باید دست کم برابر قطر نامی
 محفوظ و دور از دسترس افراد غیر مسئول باشد. خوردگی داشته باشد. این دهانه باید در محل کامال

مخزن را تخلیه کرد. آب  ( مخزن ذخیره آب باید در پایین ترین نقطه، لوله تخلیه داشته باشد که با باز کردن شیر آن بتوان تمام۵)
میلی متر باالتر از کف شوی یا هر نقطه  ۱۵۰لوله تخلیه مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. انتهای لوله تخلیه باید دست کم 

 تخلیه دیگر باشد. انتهای لوله تخلیه نباید قابل اتصال به شیلنگ باشد و باید با توری مقاوم در برابر خوردگی محافظت شود. لوله
 تخلیه باید در مسیری کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد. قطر نامی لوله تخلیه مخزن آب باید

 ( باشد. ۵( "ث" )1-6-3-16دست کم برابر ارقام جدول )
و لیتر باشد، دهانه خروجی  ۱۰۰۰ ( روی لوله ورودی آب به مخزن باید شیر قطع و وصل نصب شود. اگر حجم مخزن بیش از۶)

 قرار گیرند تا از راکد ماندن آب جلوگیری شود.  دهانه ورودی آب باید در دو سمت مخزن و در مقابل هم
دست کم دو مخزن به طور موازی نصب شود  لیتر باشد، باید به جای یک مخزن ۴۰۰۰( اگر حجم ذخیره مورد نیاز آب بیش از ۷)

نشود. در این حالت هر مخزن باید به طور جداگانه و مستقل به شیرهای تا هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از مخازن، آب قطع 
 مجهز باشد. ورودی و خروجی آب، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هواکش

چند مخزن، دست کم باید برابر حجم  ( در حالتی که تعداد مخازن ذخیره بیش از یک مخزن باشد، مجموع گنجایش دو یا۸)
 نیاز باشد.ذخیره مورد 

64 
 قطر لوله تخلیه مخازن ذخیره آب -(5"ث") 1-6-3-16جدول 

 گنجایش مخزن ذخیره آب )لیتر(
 قطر نامی لوله تخلیه

 اینچ میلی متر
 1 25 2500تا 
1 40 5000تا  2501 12 
 2 50 10000تا  5001
 12 2 65 20000تا  10001
 3 80 30000تا  20001

 4 100 30000بیشتر از 

 3 گزینه
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ه یکدیگر ب mm125و دیگری به قطر نامی  mm 80چنانچه دو لوله آب باران یکی به قطر نامی  -42
 ؟متصل شده باشند، حداقل اندازه دریچه بازدید روی لوله مشترک چند میلی متر است

1)125   

2)100   

3 )205  

 ( حداقل به اندازه جمع سطح مقطع هر دو لوله4

 1911صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

  124ص16دریچه بازدید)لوله کشی آب باران ساختمان( 
 دریچه بازدید 16-6-2-4
 الف( به منظور بازدید در موارد لزوم و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها، در نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود.  
 ( در پائین ترین قسمت لوله های قائم آب باران پیش از پائین ترین زانوی لوله. ۱)
 درجه باشد.  ۴۵( در نقاط تغییر جهت لوله های افقی اگر زاویه تغییر جهت لوله بیش از ۲)
با قطر نامی کمتر از متر )برای لوله های  ۱۵( روی لوله اصلی افقى پائین ترین قسمت شبکه لوله کشی آب باران در فاصله هر ۳)

 متر )برای لوله های با قطر نامی ۳۰میلی متر( و در فاصله هر  ۱۰۰
 میلی متر و بیشتر(.  ۱۰۰
 ( روی لوله افقی اصلی آب باران خروجی از ساختمان بالفاصله پس از خروج از ساختمان ۴)

ان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن ب( دریچه بازدید باید در جائی و به ترتیبی قرار گیرد که دسترسی به آن آس
 وسایل مناسب گرفتگی لوله را بر طرف کرد. 

 ( دریچه بازدیدی که روی لوله آب باران نصب می شود باید با واشر الستیکی مناسب و پیچ ومهره کامال آب بند شود . 1)
( اگر لوله آب باران افقی یا قائم در اجزای ساختمان دفن می شود، دریچه بازدید باید تا سطح تمام شده کف و یا دیوار ادامه ۲)

 یابد. 
 میلی متر باید برابر قطر نامی لوله ۱۰۰( اندازه دریچه بازدید روی لوله آب باران تا قطر نامی 3)

 میلی متر باشد. ۱۰۰میلی متر دریچه بازدید باید دست کم  ۱۰۰ز باشد و در لوله های با قطر نامی بزرگتر ا
 2 گزینه
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 هسانتیمتر طول پیش آمدگی سقف داشت 95آیا ساختمانی آجری و غیر مسلح می تواند  -43
 سانتی متر ضخامت داشته باشند، حداقل عرض 46باشد؟ و اگر دیوارهای باربر این ساختمان 

 کرسی چینی چند سانتی متر است؟ 
  66-( خیر 2     56 –بلی 

  56 -( خیر4    66-( بلی 3

 1375صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 64ص8ساختمان بنایی غیر مسلح )طرح و اجرا( 
 طرح و اجرا 8-6-5
. این اجزا باید سقفو  دیوارهای باربر و غیر باربر، کرسی چینی شالوده،ساختمان های مشمول این فصل عبارتند از  اجزای اصلی 

خود را حفظ کرده و اتصال آنها به یکدیگر پایداری کلی ساختمان را تأمین کند. با  پایداری موضعیچنان اجرا شوند که هر یک 
یداری کلی ساختمان منوط به انتقال صحیح نیروهای زلزله به شالوده می باشد. بدین منظور ، پازلزلهتوجه به اثر نیروهای ناشی از 
 نیز تعبیه شوند. کالف های افقی و قائمباید  اطراف بازشوهای بزرگعالوه بر اجزای اصلی فوق، در 

 64ص8ساختمان بنایی غیر مسلح )الزامات عمومی( 
 الزامات عمومی 8-6-5-1
 ساختمان باید واجد خصوصیات زیر باشد: پالن 
 متر بیشتر نباشد. ۲۵از دو برابر عرض آن یا طول ساختمان الف(  
 باشد. قرینهتقریبا محور اصلی ب( نسبت به هر دو  
وجود داشته باشد ولی پیشامدگی و پسرفتگی در پیشامدگی و پسرفتگی در پالن نباید ساختمان های خشتی و سنگی پ( در  

 ساختمان های آجری با رعایت الزامات زیر مجاز می باشدپالن 
در هر راستایی نباید از یک پنجم بعد ساختمان در همان راستا بیشتر باشد و عالوه بر آن بعد دیگر پیشامدگی اندازه پیشامدگی  - 

 نباید از مقدار پیشامده کمتر باشد.
از نصف بعد ساختمان در آن راستا باشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمی با ساختمان، بیش اتصال قسمت پیشامده چنانچه  -

 شود و در این صورت محدودیتی برای بعد دیگر وجود ندارد مشروط بر آن که پالن ساختمان به طور نامناسبی نامتقارن نگردد.

65 
، ساختمان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، به گونه ای که هر درز انقطاعدر صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد 

 ساختمان امتداد یابد.شالوده قطعه واجد شرایط یاد شده باشد. الزم نیست که درز انقطاع در 
 65ص8ساختمان بنایی غیر مسلح )برش قائم( 

 برش قائم  8-6-5-2
در طبقه ممنوع است ولی در ساختمان های آجری اختالف سطح قف و در ساختمان های خشتی و سنگی وجود پیشامدگی در س

 با رعایت ضوابط الف و ب مجاز می باشد.
 پیشامدگی سقفالف( 

 در صورت وجود پیشامدگی سقف الزم است ضوابط زیر رعایت گردد:
 طول پیشامدگی از یک متر بیشتر نباشد. -1
 میلی متر مجاز است. 700ارتفاع تا جان پناه ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت روی هیچ قسمت پیشامدگی  -۲
 اختالف سطح در طبقهب(  
حتی المقدور از ایجاد اختالف سطح در طبقه باید پرهیز شود. در صورت وجود اختالف سطح در طبقه، باید دیوارهای حد فاصل  

 مناسب تقویت شوند. دیکالف بندو قسمتی که اختالف سطح دارند با 
 67ص8کرسی چینی )ساختمان بنایی غیر مسلح( 

 کرسی چینی 8-6-5-5

 زیر الزامی است: ضوابطدر مورد کرسی چینی رعایت  
 میلی متر باالتر از کف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد. 3۰۰الف( کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل 

دو به یک  نسبت سیمان به ماسهبا  سیمان-مالت ماسهمیلی متر  ۲۰باید سطح کرسی چینی با  جلوگیری از نفوذ رطوبتب( برای 
 کافی است 

 میلی متر بیشتر از عرض دیوار باشد ۱۰۰کرسی چینی باید حداقل  عرضپ( 
 با یکی از مالت های زیر اجرا شود: بلوک سیمانی توپریا  آجر، سنگ الشهت( کرسی چینی دیوارها با استفاده از 
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 سیمان با نسبت حجمی یک به سه )یک قسمت سیمان، سه قسمت ماسه(-مالت ماسه -
( با نسبت حجمی یک به یک به شش )یک قسمت سیمان، یک قسمت آهک، شش قسمت باتارد) آهک-سیمان-مالت ماسه -

 ماسه( 
 ( ماسه خاکیبا نسبت حجمی دو به پنج )دو قسمت آهک، پنج قسمت  مالت ماسه آهک - 

 از ترکیب مالت و الشه سنگ پر شود. داخل حفره، الزم است بلوک سیمانی حفره داردر صورت استفاده از : ۱تبصره 
 الزامی است. مهندسی رسی مرغوبیا  آجرهای ماسه آهکیاستفاده از  زمین های مرطوببرای کرسی چینی در : ۲تبصره 

 

 1 گزینه
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مهندس  وص سیستم لوله کشی گاز کدام یک از موارد زیر باید کنترل شده و مورد تائیددر خص -44
 ناظر قرار گیرد؟ 

گام بهره وسائل گاز سوز به هن ( نسبت سطوح بازشو به محیط آزاد و تعداد و محل قرارگیری آنها به استفاده مناسب از1

 برداری 

 حویل دستورالعمل بهره برداریت -با وسایل گاز سوز  فاصله هواکش(2

 گازسوز به بهره بردار رائه دستورات بهره برداری از وسائلا -( ابعاد فضایی محل نصب وسایل گازسوز به طور کامل 3

 گاز عملیات تزریق -هویه وسایل گاز سوز ت -( ابعاد و موقعیت دودکش ها 4

 1947 صفحهپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 15ص17لوله کشی گاز طبیعی )وظایف و مسئولیت مهندس ناظر( 
 مهندس ناظر 17-1-2-3

مصالح مصرفی، نظارت  الف( نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تایید نقشه های اجرایی و کنترل محاسبات، تایید
رفع اشکاالت و انجام آزمایش های سیستم لوله کشی، تایید ابعاد و موقعیت دودکش ها، تهویه بر مراحل مختلف اجرای کار تا 

  وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس این مقررات باید توسط مهندس ناظر صورت گیرد.
نموده و در صورت عدم مشاهده ب( قبل از اجرای لوله کشی، مهندس ناظر باید ضمن بازدید از محل، نقشه های طراحی را بررسی 

 ایراد، نقشه ها را جهت اجرا تایید نماید.
پ( مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبال توسط مهندس ناظر مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه های ساخت 

 این مقررات اطمینان حاصل شود. در صورتی آنها کنترل گردد و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق 
 4 گزینه
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 )بدون متر جهت دو دستگاه گازسوز 9قطر دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط به ارتفاع  -45
 کیلوکالری چند میلی متر است 80000فن( هر کدام به ظرفیت 

1)200     2)150    3 )250     4 )300 

 1973صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 )ب( ظرفیت دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط
 ارتفاع قطر دودکش مشترک

 H)متر( 
 

300 250 200 150 100 
 کیلوکاری( 1000حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز )

141.40 99.70 63.10 34.30 14.90 3 
174.20 121.20 77.00 42.40 17.90 4.5 
199.50 138.90 85.90 47.00 20.2 6 
 9 مجاز نیست 54.30 101.00 164.10 237.40
 15 مجاز نیست مجاز نیست 123.70 204.50 300.50

 باشد.  ب می-۲-۸-۱۷الف و -۲-۸-17قطر لوله رابط دودکش های مشترک طبق جدول های 17-8-3-7

 دهد. کاهش می ٪۱۰اضافه بر دو خم اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترک را درجه  ۹۰هر خم  17-8-3-8
بدون در نظر گرفتن جدول ظرفیت، در صورت تساوی قطر لوله رابط و قطر دودکش مشترک، باید قطر دودکش مشترک  17-8-3-9

 حداقل یک اندازه بزرگتر باشد.
 ال لوله رابط ها به دودکش مشترک باید هم اندازه کلیه اتصاالت مورد مصرف جهت اتص 17-8-3-10

78 
 دودکش مشترک در محل تقاطع لوله رابط با دودکش باشد.

( در هر قسمت از دودکش، فاصله عمودی بین محل خروج محصوالت احتراق Hدر مورد ساختمان های چندطبقه، ارتفاع ) 17-8-3-11
 فوقانی است. دستگاه گازسوز تا مرکز سه راهی بعدی طبقه

 
 

 3 گزینه
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 در منطقه شهری با نوفه متوسط برای اتاق بستری بیمارستان، حداقل شاخص کاهش صدای -46
 چند دسی بل است؟ (وزن یافته برای جداره بیرونی مشرف به خیابان )دیوار و پنجره

1)40   2 )30   3)45    4 )35 

 2026صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 صدابندی هوابرد مجاز برای جداکننده ها در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 3-5-2-18جدول 

 نوع جداکننده موقعیت جداکننده
(/ حداقل wRحداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته )

 ( برحسب دسی بلSTCدرجه تراگسیل صدا )

 فضاهای بسته عمومیپوسته خارجی 
 40 ساده
 35 مرکب

پوسته خارجی اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه، 
جراحی، فضاهای تشخیصی، درمانگاه های تخصصی و 

 اورژانس

 45 ساده

 40 مرکب

دیوار جداکننده اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه و 
 جراحی از سایر فضاها

 55 ساده

اتاق های بخش بستری، مراقبت های  دیوار جداکننده بین
 ویژه و جراحی از فضاهای همانند

 50 ساده

دیوار جداکننده اوژانس، فضاهای تشخیصی و درمانگاه های 
 تخصصی از سایر فضاها

 45 ساده

دیوار جداکننده فضاهای تشخیصی و درمانگاه های تخصصی 
 از فضاهای همانند

 40 ساده

مراقبت های ویژه، جراحی، جداکننده اتاق بخش بستری، 
 فضاهای تشخیصی و درمانگاه های تخصصی از راهرو

 35 مرکب

سقف جداکننده اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه و 
 جراحی از سایر فضاها

 55 ساده

سقف جداکننده بین اتاق های بخش بستری، مراقبت های 
 ویژه و جراحی از فضاهای همانند

 50 ساده

اورژانس، فضاهای تشخیصی و درمانگاه های  سقف جداکننده
 تخصصی از سایر فضاها

 45 ساده

سقف جداکننده فضاهای تشخیصی و درمانگاه های تخصصی 
 از فضاهای همانند

 40 ساده

 1 گزینه
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 در یک اتاق مهمان هتل، مقادیر اندازه گیری شده نوفه دستگاه تهویه چنین است: -4۷

4000 2000 1000 500 250 125 f(HZ) 

2۷ 29 28 32 40 44 L(DB) 

 نوفه دستگاه مذکور در کدام فرکانس ها بیش از حد مجاز است؟
 Hz250و فرکانس  Hz 125( فرکانس 1

 Hz 4000و فرکانس  Hz 2000( فرکانس 2

 Hz 1000و فرکانس  Hz 500( فرکانس 3

 ( در تمامی فرکانس ها 4

 2023صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 25ص18هتل )مقررات آکوستیکی(
قرار  .Error! Bookmark not definedتوجه! برای همه تصرفها یک جدول واحد در انتهای پاسخ یاب تولید شده که در صفحه 

 دارد.

 هتل ها 18-2-3
 رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در هتل ها الزامی است.

 {ساختمان(مقررات ملی  ۴و  ۳ا از مباحث ه اقامتی )بر اساس دسته بندی تصرف/" از تصرف مسکونی۱-زیر گروه "م ۲}
 نوفه زمینه  18-2-3-1

 . ارائه شده است 1-3-2-18ها در جدول  فضاهای داخلی هتلمجاز در  )PNC(برسنج نوفه ترجیحی و  )30Aeq(L((تراز نوفه زمینه 
26 

 PNCاجباری است و شاخص  30Aeq(L(الزم به ذکر است در این مقررات برای تراز نوفه زمینه مجاز در هتل ها، رعایت مقدار حداکثر 
 به عنوان توصیه مطرح می شود.

 1ها تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هتل: 1-3-2-18جدول  

 نوع فضا
 ، 30Aeq(L(، تراز معادل صداحداکثر 

 بر حسب دسی بل
، بر PNCحداکثر برسنج نوفه ترجیحی، 
 حسب دسی بل

 30 35 اتاق مهمان
 35 40 )البی(، راهروسالن انتظار 

در مورد فضاهای اداری، مکان های ورزشی تفریحی، سالن های پذیرایی و سالن های سخنرانی در هتل ها به الزامات این فضاها  -1
 .در بندهای مربوط مراجعه شود

 1 گزینه
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در شهر بیجار در کدام گروه مترمربع  500ساختمان مسجد با مساحت فضای کنترل شده  -48
 طبق

 مقررات ملی ساختمان قرار می گیرد؟ 19مبحث 
  4( گروه 4   3( گروه 3  1( گروه 2   2( گروه 1

 2095صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

81 

 ساختمان ها یکاربر  یبند گونه ۴ وستیپ
 81ص19کاربری ساختمان )گونه بندی( 

 :۴پیوست 

 ها ساختمانگونه بندی کاربری 
به چهار گونه تقسیم شده اند. این گونه بندی بر اساس سه  ،در این مبحث، ساختمان ها از لحاظ نوع کاربری، مطابق جدول زیر

 :عامل زیر تعیین شده است
 در طول سال و در طول شبانه روز؛ تداوم استفاده از ساختمان -1 
 ؛مانشدت اختالف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساخت -۲ 
 ساختمان. اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل -۳

نوع 
کاربری 
 الف

 سردخانه، زایشگاه، خوابگاه، مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاه، آسایشگاه، مهمانسرا، هتل، بیمارستان، مسکونی

نوع 
 کاربری ب

بخش اداری ، اصلی و مرکز کنترل متروایستگاه ، مرکز اصلی یا شعبه بانک، مرکز اصلی یا فرعی مخابرات، ایستگاه رادیو و تلویزیون
، الن غذاخوریس، ای حرفه –مجتمع فنی ، ساختمان پست و پلیس و آتش نشانی، خانه بهداشت، آموزشی ساختمان، ساختمان صنعتی

 کتابخانه، ساختمان اداری یا تجاری بزرگ، ساختمان آموزشی دانشگاهی، دانشسرا و مرکز تربیت معلم
نوع 

 کاربری ج
تعمیرگاه ، فروشگاه، استادیوم ورزشی سرپوشیده، ترمینال فرودگاه بین المللی یا داخلی، بنای یادبود، اردوگاه جهانگردی، تکیهمسجد و 

 سالن اجتماع و کنفرانس، سینما، تئاتر، باشگاه، نمایشگاه)غیر از موارد ذکر شده در کاربری د(،  کارخانه صنعتی، بزرگ

نوع 
 کاربری د

آشیانه ، پارکینگ در طبقات، سیلو و مشابه آنها، نورد و ذوب فلزات، کارخانه صنعتی اتومبیل سازی، کارگاه کوچک، کوچک انبار، تعمیرگاه
، ترمینال راه آهن، ایستگاه فرعی مترو، ساختمان میدان های میوه و تره بار، ایستگاه وسایل نقلیه زمینی ساختمان، حفاظتی هواپیما

 ساختمان کشتارگاه، پناهگاه
83 

 تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی 5وستیپ
  ● زیاد بیجار   62

 
 83ص19تعین گروه ساختمان )از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی( 

 : 5پیوست

 میزان صرفه جویی در مصرف انرژیاز نظر  گروه ساختمانتعیین 

گونه بندی کاربری 
ساختمان )از 

 (4پیوست

نیاز انرژی محل استقرار 
 (3ساختمان )از پیوست

 شهرهای بزرگ 
 (4-2-2-19)براساس بند 

 شهرهای کوچک 
 (4-2-2-19)براساس بند 

زیربنای بیش از 
 مترمربع1000

زیربنای کمتر از 
 مترمربع1000

زیربنای بیش از 
 مترمربع1000

زیربنای کمتر از 
 مترمربع1000

 نوع الف
 2گروه 1گروه زیاد

 3گروه 2گروه متوسط
 4گروه 3گروه کم
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 نوع ب
 2گروه 2گروه 1گروه زیاد

 3گروه 3گروه 2گروه متوسط
 4گروه 4گروه 3گروه کم

 نوع ج
 2گروه 2گروه زیاد

 3گروه 3گروه متوسط
 4گروه 4گروه کم

 نوع د
 4گروه 4گروه زیاد

 4گروه 4گروه متوسط
 4گروه 4گروه کم

 1 گزینه
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 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -49
، باید 2-راه حل های فنی ب  ( در روش تجویزی برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان و مطابق مجموعه1

 برتر باشند. جدارهای نورگذر ساختمان به لحاظ مشخصات حرارتی از انواع

یب حرارت طرح بزرگتر از ضر ساختمان باید ضریب انتقال ( در روش کار کردی برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته2

 انتقال حرارت مرجع باشد. 

ضریب کاهش انتقال حرارت  ( اگر ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج افزایش یابد3

 فضای کنترل نشده نیز افزایش می یابد.

از نظر میزان صرفه  2گروه  کنترل شده در ساختمان های ( حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای4

𝒎𝟐𝒌سانتی متر باالتر از محوطه قرار دارد، در صورتی که عایقکاری سراسری باشد 100جویی در مصرف انرژی، که بیش از 

𝑾
 

 تعیین شده است.  3/0

 2075صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 30ص19)محاسبه ضریب کاهش(  حرارت فضای کنترل نشدهانتقال 
  محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل نشده 19-3-1-3-5

حرارت تمام  تعیین ضریب کاهش انتقالعالوه بر موارد یادشده در فوق، آنچه باید در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح انجام گیرد، 
 .ساختمان است فضاهای کنترل نشده

با توجه به آنکه اختالف دمای فضای داخل با فضاهای کنترل نشده کمتر از اختالف دمای فضاهای داخل و خارج است و در نتیجه 
است، الزم است این  مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور خارجمقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور فضای کنترل نشده کمتر از 

 .استفاده از یک ضریب کاهش، در محاسبات لحاظ شودموضوع، با 
به این ترتیب، تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت هر یک از فضاهای کنترل نشده ساختمان و منظور کردن آن در محاسبه انتقال 

 :دضریب کاهش یک فضای کنترل نشده به دست می آی ،حرارت اجزای مجاور این فضاها، ضرورت می یابد. از رابطه زیر

𝜏 =
∑ 𝐴𝑒𝑈𝑒

∑ 𝐴𝑒𝑈𝑒 + ∑ 𝐴𝑖𝑈𝑖

 

τنشده : ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل 
eA2[نشده و خارج : مساحت خالص جدار بین فضای کنترلm[   
eUنشده و خارج : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل]K2W/m[  
iA2[شده نشده و فضای کنترل : مساحت خالص جدار بین فضای کنترلm[  
iUشده نشده و فضای کنترل : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل]K2W/m[  

31 
نظر شود، ضریب کاهش  کنترل نشده صرف ضاییفمحاسبه دقیق ضریب کاهش انتقال حرارت ، از ساده سازی عملیاتچنانچه، به مالحظه 
 .می شود برابر یک فرضضا فانتقال حرارت آن 

 3 گزینه
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آبگرمکن مخزن دار  مترمربع، در صورتی که از 2300فرهنگسرای محلی با زیربنای در یک  -50
؟ بدون پمپ برای تامین آب گرم مصرفی استفاده شود، آیا نیاز به محبوس کننده حرارتی است

 و آیا پمپ برگشت آب گم مصرفی همیشه روشن می باشد؟
 بلی –(خیر 2      خیر –(خیر 1

 خیر –(بلی 4      بلی –(بلی 3

 2089صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 56ص19)مالحظات کلی(  تأسیسات آب گرم مصرفی

 تأسیسات آب گرم مصرفی 19-4-4
 مالحظات کلی 19-4-4-1
الف( در سیستم مرکزی گرمایش، طراحی و اجرای تاسیسات آب گرم مصرفی باید به طور مجزا انجام شود با عملکرد مجزای آن  

 .با کنترل اتوماتیک امکان پذیر گردد شیرهای برقیتوسط 
 .برای پیش گرم کردن آب و کاهش مصرف سوخت های فسیلی توصیه می گردد سیستم های خورشیدیب( کاربرد  
 ندهنمحبوس ک، استفاده از آب گرم کن های مخزن دار بدون پمپدر  متر مربع، ۲۰۰۰با زیربنای بیش از ج( در ساختمان های عمومی  

 حرارت الزامی است. کاربرد محبوس کننده در دیگر ساختمان ها نیز توصیه می شود.
طراحی سیستم آب گرم مصرفی باید براساس ضوابط  باید مجهز به سیستم کنترل دما باشد. تجهیزات سیستم آب گرم مصرفید(  

 بهایی که دمای آاستخردرجه سلسیوس بیشتر باشد. در  ۶۰مقررات ملی انجام شود و دمای آب گرم مصرفی نباید از  ۱۴مبحث 
 درجه سلسیوس باشد. ۲۷کنترل می شود، دمای آب نباید بیش از 

، برای آسانی و سهولت کار، باید مجهز به کلید روشن و خاموش کن استخرهاآب گرم ه( آب گرم کن های خاص مصارف ویژه، مانند  
 .دنباش ،مه کارتاندازی و خا بدون وابستگی به ترموستات، جهت راه

، در زمانی که پیش بینی شده به آب گرم نیازی نیست، الزامی آب گرم برگشتیو( استفاده از کنترلر خودکار برای خاموش کردن پمپ  
 .است

از پمپ  ساعات حداکثر بار شبکهبرای به کار گیری پمپ تصفیه آب، استفاده از کنترلر ساعتی الزامی است. توصیه می شود، در  ز( 
 .استفاده نشود

57 
 ، لیتر بر ثانیه باشد. 0.16بار یا اتمسفر( نباید بیش از  5.5)حدود  kPa550در فشار  آب دهی دستشویی و سردوشی های حمامح( 
 استفاده شود. شهرهای مشترک آب گرم و سردط( در حد امکان از  
 الزامی است. شهرهای دارای چشم الکترونیکیبا  شیرهای فنریی( در ساختمان هایی با کاربری عمومی، استفاده از  

 4 گزینه
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 اشدکیلوگرم در متر مربع ب 132اگر نسبت جرم موثر یک ساختمان به سطح زیربنای مفید آن  -51
 این ساختمان در چه گروه اینرسی حرارتی قرار می گیرد؟ 

 ( متوسط1

 ( کم 2

 ( زیاد3

 ( اطالعات داده شده برای پاسخ به این سوال کافی نیست.4

 2091صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 65ص19اینرسی حرارتی )گروه بندی اینرسی حرارتی( 
 یا بخشی از آنگروه بندی اینرسی حرارتی ساختمان  ۳-1پ 
(، گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، amپس از تعیین جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مقید ) 

 تعیین می گردد: ۸مطابق جدول 

 سطح زیربنای مفیدروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی موثر ساختمان در واحد گ -۸جدول 
 گروه اینرسی  am (2kg/mجرم سطحی موثر ساختمان، برمبنای واحد سطح زیر بنای مفید )

 کم  150کمتر از 
 متوسط 400و کمتر از  150مساوی یا بیش از 

 زیاد 400مساوی یا بیش از 

 2 گزینه
   

http://www.rooboon.ir/
http://www.rooboon.ir/


 

 
 

www.rooboon.ir 
 (A )دفترچه

 کارگاه ها اجباری است؟درج کدام شناسه ها بر روی لوله های روکار انتقال سیاالت در  -52
 جهت جریان -( محتوی لوله 1

 داری از لولهنحوه نگه -( نوع و استاندارد لوله 2

 ( رنگ آمیزی اولویتی کنترل دوره ای3

 ( نحوه تعمیر و حفاظت فیزیکی لوله4

 2152صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 55ص20حمل سیاالت خطرناک( عالئم و برچسب ایمنی )لوله 
در ساختمان کارگاه ها و موتورخانه  لوله های سیاالت خطرناکو  مخازنبر روی برچسب های ایمنی عالئم و ضوابط نصب  -20-6-4

 تاسیسات ساختمان
سیاالت و مواد لوله های حمل سیاالت و گازها در ساختمان و موتورخانه های تاسیسات ساختمانی و مخازن نگهداری گازها و 

خطرناک در کارگاه های صنعتی از موارد خطرساز در ساختمان ها و کارگاه ها هستند. الزم است تا با نصب عالئم و تابلوهای الزم، 
 نسبت به ایمن سازی محیط کارگاه و ساختمان های دیگر اقدام شود.

 در ساختمان ها و کارگاه ها ضوابط نصب عالئم بر روی لوله های انتقال سیاالت -20-6-4-1
مجراها و لوله های روکار که برای نگهداری و انتقال سیاالت یا مواد خطرناک به کار می روند، باید دارای عالئم و رنگ های نشانگر 

 محتوای آن باشند.
 مفهوم عالمت -20-6-4-1-1

و جهت جریان آن )مشخص شده با پیکان( نصب شود. لوله  عالئمی منطبق با محتویبر روی لوله های انتقال سیاالت باید 
 باشد، مقدار آن نیز باید درج شود. عامل خطر، دما یا فشار سیالدرصورتی که 

 باید مختصر، ساده و گویا باشد.عالمت نصب شده بر روی لوله 
 شوند.شیرهای مهم و اصلی قطع و وصل جریان نیز باید مطابق با ضوابط این مبحث عالمت گذاری 

 محل درج عالئم -20-6-4-1-2
عالئم باید در نزدیکی شیرها، فلنج ها، تغییر جهت لوله، انشعاب ها و محل عبور لوله از دیوار یا کف )در دوسوی آن( نصب یا نشان 

 داده شود.
56 

 
 26شکل شماره 

 متر تکرار شوند. 12متر و حداکثر  6، عالئم باید در فاصله حداقل لوله های مستقیمبر روی 
است، نوشته باید پایین  خط دیدشود. در مکان هایی که لوله باالتر یا پایین تر از  محل قابل رویت نصب یا نوشتهعالمت باید در 
 قرار گیرد، تا قابل مشاهده باشد. خط محور میانه لولهتر یا باالتر از 

 شیوه درج عالمت: -20-6-4-1-3
تعیین شود. به منظور تسهیل در خواندن عالمت،  5ایمنی روی لوله ها باید براساس جدول شماره  ی نوشته و عالمتابعاد حداقل 

 وجود داشته باشد. تضاد رنگی رنگ زمینه و نوشتهباید بین 
و حداقل  ترافیکفونت روی لوله ها از  نوشته ی ایمنی، برچسب یا نوشته با رنگ ایجاد شوند. برای شابلونعالئم می توانند با 

خوانا  پالک آویزیاز  شیرها و اتصاالت)سه چهارم اینچ(،  سانتیمتر 2لوله های با قطر کمتر از میلیمتر استفاده شود. برای  20ارتفاع 
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 و ماندگار استفاده شود.
 : حداقل ابعاد عالمت و نوشته ی ایمنی لوله ها5جدول شماره 

 حداقل طول عالمت رنگی ارتفاع نوشتهحداقل  )با ایزوالسیون( قطر خارجی لوله
 سانتیمتر 20 سانتیمتر 2 اینچ( 1.25 اینچ تا 0.75سانتیمتر ) 3تا  2

 سانتیمتر 20 سانتیمتر 3 اینچ( 2اینچ تا  1.25سانتیمتر ) 5تا  3
 سانتیمتر 30 سانتیمتر 4.5 اینچ( 6اینچ تا  2.5سانتیمتر ) 15تا  5
 سانتیمتر 60 سانتیمتر 9.5 اینچ( 10اینچ تا  8سانتیمتر ) 25تا  15

 سانتیمتر 80 سانتیمتر 14 اینچ به باال( 10سانتیمتر به باال ) 25

 1 گزینه
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 متر مربع در هر طبقه، طبقات همکف و اول به کاربری 200در یک ساختمان با سطح اشغال  -53
اختصاص دارد. تجاری )فروشگاه بزرگ( و طبقه دوم به کاربری رستوران )سالن اصلی( 

 مساحت کل فضای امن این ساختمان برای هر دو کاربری چند متر مربع است؟
1)100   2)50   3)80   4)20 

 2175صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

 30ص21فضای امن )الزامات طراحی( 
 الزامات طراحی-21-2-4-3

و چندمنظوره بوده ولی نمی تواند بخشی از فضای امن باید مستقل عملکردی ساختمان،  -برنامه ریزی فضاییدر  -21-2-4-3-1
 فضاهای دیگر باشد.

 محاسبه می شود: 1-2-21ظرفیت فضای امن، براساس کاربری ساختمان، مطابق جدول  -21-2-4-3-2

 فضای امن بر اساس کاربری ساختمان یتظرف -1-2-21جدول 
 ظرفیت فضای امن کاربری ساختمان

 مترمربع 1به ازای هر تخت،  بیمارستان ها و مراکز درمانی

 1در هر واحد مسکونی به ازای هر فرد،  مسکونی
 مترمربع 6مترمربع و حداقل 

 مترمربع 1به ازای هر تخت،  هتل ها و مسافرخانه ها
 مترمربع 1به ازای هر یک از کارکنان،  تجاریمراکز اداری و 

1 فروشگاه های بزرگ
 زیر بنای فروشگاه8

 درصد زیربنای شبستان15 مسجد، حسینیه و مانند آن
اماکن عمومی )مانند سینما و 

 درصد زیربنای سالن اصلی15 رستوران(

1 انبار و نمایشگاه
 سطح کل زیربنا 100

 مترمربع 0.25آموز، به ازای هر دانش  مراکز آموزشی
31 

مسیر های دسترسی به فضای امن )اعم از راهروها و راه پله ها( خود باید فضای امن باشند ولی جزو مساحت فضای  -21-2-4-3-3
 شوند. منظور نمی شود الزم است مسیر های دسترسی و فضای امن با عالیم استاندارد، مشخص 1-2-21امن مورد نیاز جدول 

 3گزینه 
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 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -54
 مناسب نیستند.  ولدها با جریان ثابت، برای جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستنم -( موتور 1

 استفاده کرد. ( برای پر کردن درزهای ورق های ضخیم در موقعیت جوشکاری تخت باید از جریان یکسو2

اهش در قیمت پایین و ک استفاده از ماشین های جوش با جریان یکسو در مقایسه با دیگر انواع ماشین ها( از مزایای 3

 مصرف انرژی است

 ( انحراف قوس جوشکاری در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند. 4

 2349صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

52 
 52ج صها(  مبدل جریان متناوب )ترانس -( A.Cمتناوب )ماشین جوشکاری جریان 

1این است که در هر  خاصیت جریان متناوب
کاهش میدان ، باعث تغییر فاز مداوم جریانثانیه جهت آن عکس می شود. این   120

شده و در ترکیب جوش ایجاد تداخل  پاشیدگیباعث  انحراف قوس. شده و در نتیجه از انحراف قوس می کاهد مغناطیسی جریان
 می کند.

 4گزینه 
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 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -55
 طول الکترود ضروری است  ( در تمامی جوشکاری هایی که هدایت انبر توسط کارگر انجام می شود رعایت محدودیت1

 ( روکش الکترود مانع از سرد شدن سریع نوار جوش می شود.2

 ی شود.شدت جریان خیلی زیاد مانع از بریدگی لبه جوش در طول درز اتصال م ( جوشکاری با3

 جوشکاری می شود.  ( در جوشکاری های خودکار با شدت جریان زیاد روکش الکترود باعث افزایش سرعت4

 2336+  2337+  2336صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 یکی از کلیدواژه انتخابی: 

8 
 8)تعریف و موارد شامل( ج ص فرآیند جوشکاری 

 فرآیندهای جوشکاری 1-5
 در سه رده عمومی قرار می گیرند جوشکاریفرآیندهای 

  جوشکاری دستی. 1
 جوشکاری نیمه خودکار. 2
  جوشکاری خودکار. 3

 فوق در موارد زیر می باشد: اختالف سه فرآیند
 الف( هدایت انبر که در جوشکاری دستی و نیمه خودکار توسط کارگر انجام می شود. 

جوشکاری نیمه خودکار و  شود و در استفاده می طول محدودبا  الکترود روکش دارکه در جوشکاری دستی از  نوع الکترودب( 
  شود. استفاده میپیچیده شده،  دور قرقرهکه  طول پیوستهبا بدون روکش) الکترود لختاز  خودکار

 .نحوه محافظت از نوار جوش مذاب در حال سخت شدنپ( 
فرآیندهای جوشکاری  نامحدود است. طول الكترود، لیکن در جوشکاری نیمه خودکار، هدایت انبر توسط جوشکار انجام می شود

 خودکار و نیمه خودکار به قرار زیر است:
  جوش زیر پودری. 1
  کترود فلزیجوش تحت حفاظت گاز با ال. 2
  جوش تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن. 3
  جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری. ۴
  جوش گاز الکتریکی. ۵
 جوش سرباره الکتریکی ۶

تمایز قابل توجه در فرآیندهای فوق، نحوه محافظت از نوار جوش در حالت سخت شدن است. در جوشکاری دستی این کار توسط 
در روی جوش خود را می بندد، انجام میشود. در  الیه سختبا آن ذوب شده و به صورت  ذوب الكترودروکش الکترود که در حین 

ه می شود، محافظت به سبک دیگری تأمین می گردد که در زمان مناسب مورد بحث ها چون از الکترود لخت استفاد سایر روش
 قرار می گیرد.
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 9تاثیر عوامل مهم روی کیفیت جوش ج ص

 
 تأثیر عوامل مهم روی کیفیت جوش. 2-1شکل 

 9ج ص( SMAWبا الکترود روکش دار )جوشکاری دستی 
 ( SMAW) الکترود روکش دارجوشکاری دستی با  1-6

 سقفیو  سرباال، افقی، تخت تمام حاالتاست که در  های ساختمانی کارگاهدر  متداول ترین فرآیند جوشکاریجوشکاری دستی 
کیفیت جوش می باشد.  جوشکار ماهر، الکترود روکشدار و ماسک، انبر، مدار، مولدآن شامل  وسایل مورد نیازقابل اجرا می باشد. 

 دارد. تجهیزات جوشکاریآن و سایر  روکشو  ع الكترودنو، مهارت جوشکاربستگی به  حاصل

چکش گل ، اهميت اول را دارد. سایر تجهیزات الزم برای جوشکاری دستی شامل نحوه آموزش جوشکارصدالبته مهارت جوشکار و 
 است. درز جوش زدودن گرد و غباربرای  لوله دمیدن هواو  گرم کن الکترود، برس، زن

وقت گیر بودن و  هزینه دستمزدو  سرعت کماین روش  عیب عمدهتصاویری از جوشکاری دستی ارایه شده است.  ۳ -۱در شکل 
 است.  گل برداری بین عبورهای پی در پی نوار جوشو  عملیات

11 
 لت و کیفیت جوشکاریافزایش سهودخالت ندارد، لیکن نقش بسیار عمده ای در  فرآیند جوشبه طور مستقیم در  روکش الکترود

دارد. در فصل سوم این موضوع به طور کامل مورد توجه قرار خواهد گرفت، لیکن در حدی که برای ادامه بحث الزم است، باید 
 الیه ای روی نوار جوشبه صورت  پس از سرد شدنشده و  ذوببه همراه الکترود  روکش در حین جوشکاری. توضیحاتی ارایه گردد

 می افزایش کیفیت جوشکاریآن جلوگیری کرده و باعث  سرد شدن سریعو ، اکسیداسیون نوار جوش، از این الیهوجود می بندد. 
 در سایر فرآیندهای جوشکاری این روکش باید به نحو دیگری تأمین گردد. شود.

 11ج ص (SAWجوش زیر پودری )
 روی درز به صورت پودر، ماده حفاظت کننده جوشاست. در جوشکاری به روش زیر پودری،  روش خودکاریک  زیر پودریجوش 

حین و در زیر این پودر برقرار می گردد. در  الکترود لختتوسط  قوس الکتریکی، پشت نازل پودرریخته می شود. به فاصله کمی 
نیست و تنها  رماسک برای اپراتومشاهده نمی شود و نیازی به استفاده از  جرقه جوشکاریبرقرار شده و  قوس زیرپودر، جوشکاری

 (. ۵ -۱کفایت می کند )شکل  عینک محافظ صنعتی

 2 گزینه
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     نام این دستگاه چیست؟ -56
 ( الکتروموتور1

 ( دیزل جوشکاری2

 ( کمپرسور3

                ( رکتیفایر4

 کتاب راهنمای جوش و اطالعات عمومی

 4 گزینه
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 پاسخ دهید: 60تا  5۷با توجه به شکل زیر به سواالت 

 

 هستند بدون منبع مشخصسواالت دیتیل 

   کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -5۷
 میلی متر و آجدار  10میلگردهای عرضی به قطر  :23جزئیات شماره  -

 رسیم نشده است.( محل قرارگیری زهکش مناسب نیست و خاموت شناز درست ت1 

هکش مناسب نیست و خاموت شناژ درست ترسیم نشده زشنا در ( محل قرارگیری زهکش مناسب است و خاموت2

 است.

 ی باشند.( محل قرارگیری زهکش و ترسیم خاموت شناژ صحیح م3

 م شده است.( محل قرارگیری زهکش مناسب نیست، و خاموت شناژ درست تریس4

 بدون منبع مشخص

 3زینه گ
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 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ - 58

 سانتی متر 3: ورق پلی استایرن منبسط شده به ضخامت 6شماره جزئیات  -

 : عایق رطوبتی21و  19ه جزئیات شمار - 

 انتی مترس 10: بتن مگر به ضخامت 4جزئیات شماره  -
 نادرست است. 6( مراحل اول و دوم عایق رطوبتی صحیح ولی جزئیات 1

 ح استصحی 6( مراحل اول و دوم عایق رطوبتی نادرست ولی جزئیات 2

 صحیح هستند 6( مراحل اول و دوم عایق رطوبتی و جزئیات 3

 صحیح است. 4نادرست و فقط جزئیات  6مراحل اول و دوم عایق رطوبتی و جزئیات  (4

 2زینه گ

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -59

شاندن : سنگ از جنس الشتر که طرف بیرون آن تیشه ای شده است و بعد از پو9جزئیات شماره 
 عایق رطوبتی با توری سیمی، با مالت ماسه سیمان اجرا شده است.

 : قرنیز داخل اتاق است.1جزئیات شماره 
 نادرست است. 1صحیح و جزئیات  9( جزئیات 1

 در صورتی که فرش کف موزائیک باشد صحیح است. 1صحیح و جزئیات  9( جزئیات 2

 نادرست می باشند. 1و  9( هر دو جزئیات 3

 صحیح است. نادرست و جزئیات ا 9( جزئیات 4

 2زینه گ

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -60
( کرسی 24محور ستون ) ( صحیح ولی با در نظر گرفتن40x40mm، قوطی ۷)جزئیات  UPVC( ساب فریم پنجره 1

 سیمان اجرا شود. سانتی متر با آجر و مالت ماسه 45چینی نمی تواند به ضخامت 

ار در متر مکعب باشد، دیو کیلو گرم 5از جنس پلی استایرن منبسط شده با وزن مخصوص  16صورتی که جزئیات  ( در2

 با الزامات مقررات ملی ساختمان می باشد. فضای اقامت که بخشی از آن پایین تر از تراز محوطه است مطابق

 صحیح و میلگردهای طولی شناژ صحیح ترسیم شده اند. 13( جزئیات 3
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