
ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



به نام بزرگ مهندس هستي

دكتر تن زادهگروه آموزشي 

بسته آموزشي جامع
تاسيسات برقي  (نظارت/طراحي)

)4(جلد 
تاسيسات برقيآزمون پاسخنامه تشريحي 

(نظارت/طراحي)
99 مهر  تا   97 بهمناز  

هاي گذشته باهاي سال، سواالت آزمونرسنامه، خالصه نكات مهم و كليديشامل د
پاسخنامه تشريحي و توضيحات الزم

)3داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسي (پايه ويژه 

دكتر رضا تن زادهگروه آموزشي 
1392تهيه و تنظيم: زمستان 

1399تصحيح و ويرايش: زمستان 
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ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش
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پاسخ تشريحي آزمون 
  نظارت برق

  )  99  مهر (  
    

  نظام مهندسي 3ويژه داوطلبان آزمون پايه 
  

  تهيه و تنظيم :
  گروه  آموزشي دكتر  رضا  تن زاده
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(برق پاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  3صفحه        دفتر مركزي: رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، پوران پژوهش 
 https://t.me/PouranGilan  لينك كانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ويژه)   

در صورتي كه امكان ايجاد دو الكترود مستقل براي پست برق ترانسفورماتور تأمين شده باشد (الكترود اول  -1
متر از پست (ايمني) و تابلوي فشار ضعيف، تابلوي فشار متوسط  20داخل پست (حفاظتي) و الكترود دوم به فاصله 

ي هاي فلزند كدام گزينه براي اتصال بدنهو ترانسفورماتور همگي روي كف بتن آرمه پست مستقر شده باش
  باشد؟تجهيزات و نقطه خنثاي ترانسفورماتور صحيح مي

ور به هاي تابلوي فشار متوسط و ترانسفورمات) بدنه تابلوي فشار ضعيف و نقطه خنثاي ترانسفورماتور به الكترود دوم و بدنه1
  الكترود اول

ور به هاي تابلوي فشار متوسط و ترانسفورماتنسفورماتور به الكترود اول و بدنه) بدنه تابلوي فشار ضعيف و نقطه خنثاي ترا2
  الكترود دوم

  ود اولي خنثي ترانسفورماتور به الكترهاي تابلوي فشار ضعيف، فشار متوسط و ترانسفورماتور به الكترود دوم و نقطه) بدنه3
  د دومي خنثي ترانسفورماتور به الكترور به الكترود اول و نقطههاي تابلوي فشار ضعيف، فشار متوسط و ترانسفورماتو) بدنه4
  

  صحيح است. 4ي گزينه 171 مقررات ملّي ساختمان صفحه 13مبحث  2-2-6-10-1-بر اساس بند پجواب: 
چنانچه امكان تفكيك و جداسازي عايقي تابلوهاي برق فشار ضعيف از تجهيزات برق فشار متوسط و سازه  2-2-6-10-1پ 
  زي پُست برق وجود نداشته باشد.فل

در اين حالت بايد بدنه تابلوهاي برق فشار ضعيف و بدنه تابلوهاي برق فشار متوسط و ترانسفورماتورها (تجهيزات برق فشار 
متوسط) و همچنين كليه اجزاي فلزي سازه پُست برق به الكترود زمين حفاظتي متصل گردد و نقطه خنثاي برق فشار ضعيف 

ده از كابل و غالف كابل غير فلزي (ايزوله از تماس با زمين و اجزاء فلزي) به الكترود اتصال زمين ايمني در فاصله با استفا
  متري از پُست برق، اتصال داده شود.20حداقل 

لزي في كه امكان تفكيك و جداسازي عايقي تابلوهاي برق فشار ضعيف از تجهيزات برق فشار متوسط و سازهبا توجه به اين 
  ا ميلگرد (آرماتور) مسلح شده است)دانيم بچه ميباشد كه چنانپستي برق وجود ندارد (كف پستي بتن آرمه مي

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

شود و هر فاز به واحدي كه از شبكه سه فاز برق شهري تغذيه مي 3در تابلوي اصلي كنتورهاي يك ساختمان  -2
) PE) و شينه حفاظتي (Nكه مطابق شكل اتصال بين شينه نول (يك واحد اختصاص يافته است و در صورتي

  يك از اتفاقات زير بروز خواهد كرد؟گيرد. كدام برداري قرارفراموش شده باشد و تابلوي كنتورها برقدار مورد بهره
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  ) تجهيزات الكتريكي واحدها آسيب خواهند ديد.1
  شود.) فقط برق واحدها قطع مي2
  بينند.) تجهيزات الكتريكي واحدها آسيب نمي3
  ها محتمل است.آندار شده و احتمال برق گرفتگي در تماس با بدنه فلزي ) بدنه فلزي تجهيزات الكتريكي واحدها برق4
  

  صحيح است. 1 ، گزينه326صفحه  13كتاب راهنماي مبحث  و توضيحات ذيل آن7P6-1بر اساس شكل جواب: 
ي نول با زمين قطع شده است و با در نظر ، عمالً ارتباط شينهPEو  Nهاي كه به دليل عدم اتصال بين شينهبا توجه به اين

ه دليل كنند، بي مشتركين از يك فاز تغذيه نمياي اتفاق افتاده كه پس از آن، همهگرفتن اين موضوع كه قطع نول در نقطه
ن چنيايجاد نامتعادلي، احتمال افزايش ولتاژ را خواهيم داشت و در نتيجه تجهيزات الكتريكي واحدها آسيب خواهند ديد. هم

  دار نخواهد شد.تجهيزات الكتريكي برق ي فلزي، بدنهPEي تجهيزات با سيم با توجه به برقرار بودن ارتباط بدنه
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  پاسخ دهيد  14و  13هاي مسئله: با توجه به شكل زير در يك استخر شنا (ديد از باال) به سوال -
  باشد)هاشور خورده استخر آب مي( قسمت 

  
  هاي زون صفر، زون يك و زون دو به ترتيب چند متر مربع است؟مساحت -3
1 (m 2105   ،m mو  288 266  
2 (m 2105   ،m /و  2100 m 291 9  
3 (m 2105   ،m mو  288 2154  
4 (m 2105   ،m /و  2100 m 2192 5  
  

  صحيح است. 2گزينه  130 مقررات ملّي ساختمان صفحه 13مبحث  5:3-10-13بر اساس شكل  جواب:
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  هاي صفر، يك و دو به صورت زير خواهد بود:وضعيت زون
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m  215 7   ZONEمساحت صفر 105
  ربع دايره كه برابر مساحت يك دايره ميشود 4مجموع      

( ) ( ) / m      2 22 15 2 7 2 2 100 6    1مساحت ZONE  
           ( / / ) ( / ) / m         2 2 22 15 1 5 7 1 5 3 5 2 91   ZONE 2مساحت    9

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

(ديوارهاي پيراموني استخر) چقدر هاي ديواري در ديوارهاي جداكننده ثابت حداقل ارتفاع نصب چراغ -4
  باشد؟مي

        متر 3) 1
      متر 2) 2
      متر 5/2) 3
  ) محدوديتي در اين خصوص وجود ندارد.4
  

  صحيح است. 4گزينه  130مقررات ملّي ساختمان صفحه  13مبحث  3:5-10-13بر اساس شكل جواب: 
  

  
  

هاي فاصله دارد، لذا چراغ m10و در عرض m4(پيراموني)، در طولي ثابت كه استخر، از ديوارهاي جدا كنندهبا توجه به اين
گيرد و بنابراين محدوديتي در اين خصوص ها قرار ميي خارج از زونديواري نصب شده در ديوارهاي جدا كننده، در منطقه

  وجود ندارد.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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پاسخ تشريحي آزمون 
  طراحي برق
  )  99  مهر (  

    
  نظام مهندسي 3ويژه داوطلبان آزمون پايه 

  
  تهيه و تنظيم :

  گروه  آموزشي دكتر  رضا  تن زاده
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  موتوري با مشخصات زير مفروض است. با توجه به موارد ذكر شده، كابل تغذيه موتور برابر كدام گزينه است؟ -1
  

( / )R km  ) جريانA(  سطح مقطع كابل 
42/5  31  mm 24 4  
62/3  39  mm 24 6  
16/2  52  mm 24 10  
36/1  67  mm 24 16  

  
  برابر جريان نامي است. 5اندازي موتور و جريان راه A22جريان نامي موتور 

/ولتاژ V400   است. 230
  است. 8/0ضريب توان نامي موتور 

  متر است. 120فاصله موتور از منبع تغذيه 
  است. %5كار عادي  حداكثر افت ولتاژ مجاز موتور در شرايط

  است. %10اندازي حداكثر افت ولتاژ مجاز موتور در راه
  است. 35/0اندازي موتور ضريب توان راه

  شود.نظر ميها صرفاز ضرايب كاهش باردهي كابل
  شود.نظر ميها صرفاز راكتانس كابل

  
1(mm 24 4     2(mm 24 6    3(mm 24 10    4(mm 24 16  
  

  صحيح است. 2 گزينه 421مقررات ملي ساختمان صفحه  13) كتاب راهنماي مبحث 3-8ول (بر اساس جد جواب:
ي افت ولتاژ در جريان متناوب فشار ضعيف بدون ي محاسبهو رابطه 13راهنماي مبحث كتاب ) 3-8با توجه به جدول (

نظر شده است) و بر اساس شدت جريان براي مدار سه فاز مسئله را حل احتساب راكتانس (در فرضيات سوال از راكتانس صرف
متر ميلي 16) نيز اشاره شده، اين روابط (بدون راكتانس) فقط براي مقاطع 3-8چنانچه در توضيحات جدول ( .خواهيم نمود

  مربع يا كوچكتر مجاز است.
cos(%) I L R

U
V

    
 

1
13 10   

  
و به دنبال آن سطح مقطع كابل از روي جدول به نتيجه  R1ياندازي به كار گرفته و با محاسبهي باال را براي حالت راهرابطه

  خواهيم رسيد. 
ز خواهيم كرد. در نهايت ني البته رابطه را يك بار ديگر براي حالت كار عادي موتور نيز حل كرده و نتايج محاسبات را كنترل

  باشد يا خير.كنترل خواهيم كرد كه آيا كابل محاسبه شده از روش افت ولتاژ داراي جريان مجاز مناسب مي
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  اندازي:حالت راه
  درصد باشد. 10تر يا مساوي است. يعني افت ولتاژ بايد كوچك %10حداكثر افت ولتاژ موتور 

  ( ) ( / )( / )R

R






1

1

3 5 22 120 0 35 0 110 400
5

  

mmبا توجه به جدول كابل 24   باشدمناسب مي 6
  

  حالت عادي:
  ( ) ( / )( / )

/

R

R





1

1

3 22 120 0 8 0 15 400
5 47

  

  
mmبينيم كه كابل مي 24 mmگو است يعني كابل در حالت كار عادي پاسخ 4 24 اندازي محاسبه شده كه براي حالت راه 6

  گو است.در حالت عادي نيز پاسخ
mmهمچنين جريان نامي كابل 24   آمپري موتور است.  22آمپر است كه پاسخگوي جريان  39برابر  6

  صحيح است. 2بنابراين گزينه 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

هاي نيرو آوري اطالعات به صورت مشترك با كابلكشي كامپيوتر، تلفن و سيگنال و فنكدام گزينه براي كابل -2
  باشد؟متر صحيح مي 35در يك ترانكينگ با طول بيشتر از 

  ريان ضعيف بايد داراي شيلد يا فويل باشند.هاي ج) اگر ترانكينگ غيرفلزي باشد كابل1
هاي سيستم نيرو بدون جداسازي فلزي باشند بايد بدون شيلد يا هاي جريان ضعيف از كابل) اگر در مسير مشترك كابل2

  فويل باشند.
  دار باشند.هاي جريان ضعيف تحت هر شرايطي بايد از نوع شيلددار يا فويل) كابل3
  دار نباشند.ف تحت هر شرايطي بايد از نوع شيلددار يا فويلهاي جريان ضعي) كابل4
  

  صحيح است. 1 گزينه 28مقررات ملّي ساختمان صفحه  13مبحث  1-18-1-3-13بند  (ژ) و (خ)  يبر اساس بندهاجواب: 
  كاهش اثرات ناشي از تداخل امواج الكترومغناطيسي  13-3-1-18-1

  الكترومغناطيسي تمهيدات و موارد زير بايد در نظر گرفته شوند:براي كاهش اثرات ناشي از تداخل امواج 
كابل هاي شبكه توزيع نيرو (كابل كشي و يا سيم كشي نيرو) با كابل هاي سيگنال، شبكه كامپيوتر و فن آوري اطالعات خ) 

)IT  18-1-3-13شكل متر احتياج به جداسازي ندارند ( 35) بدون حفاظ فلزي (شيلد)، در طول مسير مشترك كمتر از-
متر آخر، در بقيه مسير بايد از طريق جداكننده  15متر باشد، به غير از طول مسير  35) و اگر طول مسير مشترك بيش از 1:1

  ).2:1-18-1-3-13شكل شماره -فلزي جداسازي شوند (براي جلوگيري از القاء و يا ايجاد لوپ هاي القائي
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زي بايد به موضوع تداخل امواج الكترومغناطيسي و نيز نوع و ساختار كابل هاي شبكه در صورت استفاده از ترانكينگ غير فلژ) 
متر باشد، كابل ها بايد از نوع شيلددار  35كامپيوتر، تلفن و غيره توجه شده و چنانچه طول مسير مشترك برابر و يا بيشتر از 

  و يا فويل دار با توجه به نياز انتخاب شوند.
  براي اجراي انشعابات، قطعات ارتباطي، جعبه كفي و ترانكينگ بايد از توليدات استاندارد استفاده شود. :1تبصره 
عمومأ جهت كابل كشي پريزهاي برق (نرمال، اضطراري و برق بدون وقفه)، كامپيوتر، تلفن و غيره در فضاهاي اداري  :2تبصره 

  باز و غيره از سيستم ترانكينگ كفي و يا ديواري نوع فلزي و يا غير فلزي استفاده مي شود.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  هاي زير در خصوص آسانسورهاي خودروبر صحيح است؟كدام يك از گزينه -3
  ) تعبيه فن مكنده در سقف كابين و يا باالي چاه آسانسور فقط در يك نقطه الزامي است.1
  لزامي است.) تعبيه فن مكنده در سقف كابين و نيز باالي چاه آسانسور ا2
  ) تعبيه فن مكنده فقط در سقف كابين الزامي است.3
  ) تعبيه فن مكنده فقط در باالي چاه آسانسور الزامي است.4
  

  صحيح است. 2گزينه  33صفحه  مقررات ملي ساختمان 15مبحث  5-5-2-15بر اساس بند  جواب:
  الزامات آسانسورهاي حمل خودرو 15-2-5
تعبيه فن هاي مكنده متناسب با حجم كابين در سقف به منظور تخليه گاز و دودهاي خروجي از اگزوز خودروها،  15-2-5-5

  كابين و در باالي چاه آسانسور الزامي است.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  بندي اصلي شكل زير، كدام گزينه صحيح است؟براي جلوگيري از خوردگي در هم -4
  

  
  
  ) فضاي اطراف الكترود با خاك پر شود و سيم مسي هادي اتصال زمين با هادي فوالدي ضدزنگ تعويض شود.1
  ) فضاي اطراف الكترود تا باالي نقطه اتصال هادي اتصال زمين با خاك پر شود.2
  اطراف الكترود تا باالي نقطه هادي اتصال زمين با بتن پر شود.) فضاي 3
  صحيح است. 3و  1) گزينه 4
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 صحیح است. 3گزینه بنابراین 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

اجرا شده  TN-Sشدت جریان اتصال کوتاه فاز به بدنه هادي در مدار انتهایی یک ساختمان که به صورت   -مسئله
2 kA  12و شدت جریان اتصال کوتاه در تابلوي اصلی kA کتاب راهنماي 127و  126باشد با مراجعه به صفحه می ،

ر تابلوي اصلی در برابر جریان اتصال ها دطرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان و با توجه به استقامت شینه
 پاسخ دهید. 56و  55هاي گراد به سوالدرجه سانتی 150ثانیه و  3کوتاه در 

 
 در تابلوي اصلی چقدر باید باشد؟ PEدر مسئله فوق حداقل سطح مقطع شینه  -55

    متر مربعمیلی 100) 1
 متر مربعمیلی 150) 2
    متر مربع میلی 93) 2
 ر مربعمتمیلی 75) 4
 

 صحیح است. 2گزینه  127صفحه  13مبحث  کتاب راهنماي 10-4براساس جدول : جواب

( )
3
150 6 25 150 2

12

S

SC

C mm
I kA




⇒ × =
 =

         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 تواند باشد؟هادي اتصال زمین بین شینه و الکترود زمین چقدر میحداقل سطح مقطع  -56

    متر مربعمیلی 150) 1
 متر مربعمیلی 75) 2
    متر مربعمیلی 25) 3
 متر مربعمیلی 100) 4
 

راهنماي کتاب ) 12-4(سیم مسی لخت) و جدول ( 166صفحه  13مبحث  4-2-10-1-پ ي جدولبراساس ادامه: جواب
 صحیح است. 3گزینه  129صفحه  13مبحث 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 تواند لخت باشند؟هاي زیر میکدام یک از هادي -57
 بندي اصلی) هادي هم1
 بندي اضافی) هادي هم2
 (بدون استفاده از لوله یا اسلیو) ون است و در دسترس عمومی قرار دارد.) آن قسمت از هادي اتصال زمین که از زمین بیر3
 هر دو صحیح است. 2و  1هاي ) گزینه4
 

 .صحیح است 4گزینه  160صفحه  13حث مب 7-6-1پ براساس بند : جواب

می توان به صورت بدون عایق (لخت) اجرا گردد. ولی الزم  ی)ف(اصلی و اضاهادي هم بندي براي هم ولتاژ کردن  7-6-1پ
 به ذکر است که استفاده از هادي عایق دار براي این منظور ممنوعیت مقرراتی ندارد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به چه ترتیبی انجام  -58
 شود؟می

 روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 30) 1
 ل از تشکیل جلسه از طریق یک نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشارروز قب 20) 2
 روز قبل از تشکیل جلسه از طریق یک نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 30) 3
 ) دو ماه قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار4
 

اصالحیه قانون نظام مهندسی  6و ماده 71ترل ساختمان صفحه کتاب قانون نظام مهندسی و کن 54ماده : براساس جواب
 صحیح است. 1گزینه  3صفحه 

 54ماده 
در روزنامه  دو نوبت آگهیاز طریق  روز قبل از تشکیل جلسه 20حداقل دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید 

روهی و جمعی دیگر به اطالع اعضا برسد. در آگهی کثیراالنتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه هاي گ
 و یا دعوتنامه و یا اطالعیه هاي مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.

 در اصالحیه قانون داریم:
 اصالح می شود. ") روز30("به عبارت  ") روز20(")، عبارت 54در ماده ( -6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
کدام یک از موارد زیر از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام  -59

 باشد؟مهندسی ساختمان استان نمی
 اي خودهاي حرفهدر فعالیت) نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 1
 در زمان تسلیم درخواست 3سال از زمان صدور راي قطعی درجه  7) گذشتن 2
 بار 2اي بیشتر از هاي حرفه) نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت3
 بار خلع ید در پیمانکاري عمرانی خود 2) نداشتن بیش از 4
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 صحیح است. 3گزینه  3اصالحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صفحه  59ماده  2قسمت الف: براساس جواب
) قانون و 11) ماده (3احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی، موضوع بند ( -59ماده 

طلبان عضویت در هیئت مدیره نظام ) ماده یاد شده، براي داو6دارا بودن حداقل صالحیت علمی و حرفه اي، موضوع بند (
 مهندسی استان به شرح زیر می باشد:

 حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی: -الف
) سال از زمان صدور 7نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت ( -1

 راي قطعی مذکور.
 محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت هاي حرفه اي بیش از یک بار. نداشتن -2
نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت هاي حرفه اي خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاري عمرانی  -3

 خود.
) مکرر و نظام نامه آن به نحوي که منجر به 2ده (عدم تخطی از اصول و شئون اخالق و رفتار حرفه اي مذکور در ما -4

 محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا باالتر شده باشد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ها در زمان انحالل با کدام مرجع و در چه مهندسی ساختمان استانهاي نظام انجام وظایف قانونی سازمان -60
 باشد؟مدتی می

 ماه 6) وزارت راه و شهرسازي، حداکثر به مدت 1
 ) وزارت راه و شهرسازي، حداکثر به مدت یکسال2
 ماه 6) شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسی، حداکثر به مدت 3
 ثر به مدت یکسال) شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسی، حداک4
 

 صحیح است. 1گزینه  116کتاب قانون نظام مهندسی ساختمان صفحه  122تبصره ماده : براساس جواب
 122ماده 

وزارت مسکن و شهرسازي ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استان ها و گزارش هاي هیأت عمومی توصیه هاي الزم را ارائه 
کور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد خواهد داد. در صورتی که به توصیه هاي مذ

 قانون ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد. 26انحالل سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده 
ل با در زمان تعطیل یا انحال انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین -تبصره

وزارت مسکن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي 
 تشکیل سازمان هاي مذکور اقدام نمایند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 تهیه و تنظیم :  

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
 )مهندس کیانوش علیپوره ، دتن زارضا (دکتر 

 

 ) 1397 بهمن( 
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  به نام بزرگ مهندس هستي
  

  گروه آموزشي دكتر تن زاده
  

  بسته آموزشي جامع
  تاسيسات برقي  (نظارت/طراحي)

   )5(جلد 
  

 تاسيسات برقي پاسخنامه تشريحي آزمون

 (نظارت/طراحي)
 97  ارديبهشتتا    93از  آبان 

 
هاي گذشته با هاي سال، سواالت آزمونرسنامه، خالصه نكات مهم و كليديشامل د

 پاسخنامه تشريحي و توضيحات الزم
  

  )3ويژه داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسي (پايه 
  

  دكتر رضا تن زاده گروه آموزشي 
  1392زمستان  تهيه و تنظيم:

  1399تصحيح و ويرايش: زمستان 

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )97 ارديبهشت( برقپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

 1رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، پوران پژوهش       صفحه 
  www.PouranGilan.com    09111368730(فقط تلگرام):        01334248تلفن :  (خط ويژه) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پاسخ تشريحي آزمون 
  نظارت برق 

  )  97(  ا رديبهشت  
    

  نظام مهندسي 3ويژه داوطلبان آزمون پايه 
  

  تهيه و تنظيم :
  گروه  آموزشي دكتر  رضا  تن زاده
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مقررات ملي ساختمان  13مشمول مبحث  كدام يك از گزينه هاي زير در مورد تĤسيسات برقي ساختمان ها،-1
  ؟نمي باشد

  )نمايشگاه هاي موقت2   )پااليشگاه هاي نفت و گاز1
  )كارگاه هاي ساختماني4  )تĤسيسات برقي ساختمان هاي صنعتي3
  

  صحيح است. 1گزينه  13مبحث  4صفحه  3-1-2-13براساس بند جواب: 
  اين مقررات موارد زير را در بر نمي گيرد::  13-2-1-3

  الف) تأسيسات صاعقه گير ساختمان ها
يسات ، تأسپااليشگاه هاي نفت و گازب) مواردي كه براي آن مقررات خاص وضع شده باشد ( از قبيل پست هاي برق فشار قوي، 

  خاص نظامي و غيره).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

  كدام يك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟-2
  )از مدار تغذيه سيستم هاي ايمني هيچ انشعابي براي تغذيه مدارهاي غير ايمني نبايد گرفته شود.1
  وشنايي ايمني مسيرهاي تخليه افراد بايد از دو منبع تغذيه متفاوت تامين گردد.)ر2
  )تغذيه شود.UPS)روشنايي چاه و موتورخانه آسانسور بايد از برق بدون وقفه (3
  دو صحيح است. هر 2و1)گزينه هاي 4
  

و تبصره انتهاي  64صفحه  2-6-5-13بند  ثقسمت  و 67صفحه  3-3-6-5-13و  2-3-6-5-13براساس بندهاي جواب: 
  صحيح است. 4گزينه  13مبحث  64 صفحه

  تغذيه گردند. 3-6-5-13مدارهاي چراغ هاي ايمني براي كاربري هاي متفاوت بايد بر اساس جدول شماره  13-5-6-3-2
ي ال، اتاق امدادرسانروشنايي ايمني پلكان هاي خروج، راه هاي خروج الزامي، تخليه افراد، فضاهاي كار با ريسك با 13-5-6-3-3

  ) از منابع زير تغذيه گردند.3-6-5-13و اتاق مديريت بحران بايد از دو منبع متفاوت (جدول شماره 
  ) و يا سيستم باتري و شارژر آن UPSالف)سيستم منبع تغذي مركزي مانند برق بدون وقفه (

  ي و شارژر آن) و يا سيستم باترUPSب)سيستم منبع تغذيه منطقه اي مانند برق وقفه (
  پ) سيستم منبع تغذيه با باتري و شارژر مستقل سرخود

  سيستم هاي تأمين ايمني 13-5-6-2
براي تأمين ايمني افراد و جلوگيري از ضرر و زيان به ساختمان، اموال، اسناد، دستگاه ها، تجهيزات و غيره، سيستم هاي ايمني 

. تغذيه بعضي از اين سيستم ها بسته به نوع، شرايط و نياز آن، از طريق در طرح ساختمان به قرار زير در نظر گرفته مي شوند
نيروي برق اضطراري و بعضي ديگر از آنها با برق بدون وقفه و يا منبع پشتيبان مستقل و مخصوص خود شامل باتري و شارژ 

  آن خواهد بود.
  وج الزاميالف)روشنايي ايمني مسيرهاي تخليه افراد، پلكان هاي خروج و راه هاي خر

  ب) سيستم اعالم حريق
  پ) سيستم اعالم نشت گاز سوخت

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش
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  ت) پمپ هاي آب آتش نشاني (جهت اطفاء حريق)
ث) تغذيه برق آسانسور، مصارف تأسيسات مكانيكي، روشنايي چاه و موتورخانه و غيره مربوط به آسانسور دسترسي آتش نشان 

  مقرات ملي ساختمان) 3(مبحث 
  مقرران ملي ساختمان رجوع شود. 3الزامي، پلكان هاي خروج و آسانسور دسترسي آتش نشان به مبحث تبصره:براي راه خروج 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
مدارهاي غير انتهايي (مدار اصلي يا مدار مياني بين دو تابلو) حداقل در صورت استفاده از هادي آلومينيومي در -3

  خنثي) چقدر مي باشد؟-سطح مقطع هادي هاي مدار (فازها و هادي حفاظتي
1(mm 24 10     2(/ mm 23 25 16  3(mm 24 25    4(mm 24 16  
  

 158 صفحه 4-4-1و بند پ 157صفحه  2-4-1و بند پ  6-4-1و جدول پ 88 صفحه 14-5-2-7-13براساس بند  جواب:
  صحيح است. 2 گزينه 13 مبحث

) 5-1-7-13استفاده از كابل هاي با هادي آلومينيومي در تأسيسات برقي و يا شبكه توزيع برق (رديف :  13-7-2-5-14
  ميلي متر مربع نباشد. 25كمتر از مقطع هادي فاز آن بشرطي مجاز است كه 

) آن همراه مدار (رشته اي از كابل يا رشته اي از يك مدار در داخل لوله) PEبراي مدارهايي كه هادي حفاظتي (:  4-4-1پ
  نبوده و در يك مسير و به صورت جدا اجرا شده باشد، سطح مقطع آن نبايد از مقادير زير كوچكتر باشد:

ميلي مترمربع براي هادي آلومينيومي، اگر هادي حفاظتي از حفاظت مكانيكي  16براي هادي مسي يا  ميلي مترمربع 5/2الف) 
  كافي برخوردار باشد.

ميلي مترمربع براي هادي آلومينيومي، اگر هادي حفاظتي از حفاظت مكانيكي  16ميلي مترمربع براي هادي مسي يا  4ب) 
  برخوردار نباشد.

  ع هادي حفاظتيحداقل سطح مقط 1-4-1جدول پ
  Sسطح مقطع هادي فاز مدار 

  (ميلي متر مربع)
  ) (ميلي متر مربع)PEحداقل سطح مقطع هادي حفاظتي (

  (چنانچه هادي حفاظتي از جنس هادي فاز باشد)
S 16  S  

S 16 35  16  
S  35  S

2  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

كدام گزينه براي هم بندي الكترود زمين از جنس فوالد گالوانيزه (ماده داراي سطح كوچكتر) با يك ماده هادي -4
  ؟با سطح بزرگتر مناسب تر است

  )فوالد در بتن4      )فوالد گالوانيزه3    )مس2    )فوالد ضدزنگ1
  

  صحيح است. 3گزينه  13مبحث  167صفحه  5-2-10-1براساس جدول پجواب: 
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  مقاومت مواد فلزي در برابر اثر خوردگي در صورت هم بندي 5-2-10-1جدول پ
  ماده اي كه داراي سطح بزرگتر است  

ماده اي كه داراي سطح 
  استكوچك تر 

  (الكترود)

  فوالد
 گالوانيزه

  
  فوالد

  فوالد
  در بتن

فوالد 
  گالوانيزه
  در بتن

  فوالد
  ضدزنگ

  
 مس

  مس
  قلع اندود

  -  -  - *+  - *+  +  فوالد گالوانيزه
  -  -  - +  - + +  فوالد

 + + + + + + +  فوالد در بتن
 + + + + + + +  فوالد با پوشش مس

 + + + + + + +  فوالد ضدزنگ
 + + + + + + +  مس

 + + + + + + +  مس قلع اندود
  نامناسب براي هم بندي -    + مناسب براي هم بندي

  ) موجود در پوشش گالوانيزه اتفاق مي افتدzinc*خوردگي در فلز روي (
  برابر بيشتر از سطح كوچكتر باشد. 100بايد حداقل  5-2-10-1سطح بزرگتر در جدول شماره پ تبصره:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
  نمي باشد؟ كدام يك از هادي هاي زير به طور مستقيم به ترمينال يا شينه اصلي اتصال زمين متصل-5
  )هادي سيستم اتصال زمين عملياتي 1
  بندي اصلي)هادي هم 2
  )هادي هم بندي اضافي3
  )هيچكدام4
  

  صحيح است 3گزينه  13مبحث  152صفحه 4-8-2-1شكل پو  154صفحه  2تبصرهو  161صفحه 8-1براساس بند پجواب:
  ترمينال يا شينه اصلي اتصال زمين:  8-1پ

رو بايد در اتصال زمين سيستم ني يك ترمينال اصلي و يا شينه اصلي اتصال زمين براي اتصال زمين حفاظتي در تأسيسات و يا
محل ورود برق به ساختمان در نقطه سرويس مشترك (كنتور) و يا تابلوي برق اصلي ترانسفورماتور (در صورت وجود) نصب 

  شود تا عالوه بر هادي اتصال زمين (الكترود زمين) هادي هاي زير نيز به آن وصل شوند.
) (شكل هاي شماره PENخنثي ( –) يا هادي هاي مشترك حفاظتي 1:-1-1) (شكل شماره پPEالف) هادي هاي حفاظتي (

  ) 3:1-1و پ 2:1-1پ
  )4:1-1(شكل شماره پاتصال زمين حفاظتي نصب شده باشد.هادي هاي خنثي، براي حالتي كه در نقطه سرويس مشترك ب)

  پ) هادي هاي هم بندي اصلي براي هم ولتاژ كردن

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش
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پاسخ دهيد. (نرم جريان قطع كليد هاي خودكار  57تا  55مسئله : با توجه به سيستم توزيع شكل زير به سواالت 
  و ... كيلو آمپر مي باشد)50، 40، 35، 25، 16اتوماتيك 

  
  برابر است با : CB1حداقل جريان قطع كليد خودكار اتوماتيك  - 55

1  (36.21KA          2  (31.65KA                               

3  (30.07KA          4 (36.53KA 

  
    جواب :
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  برابر است با : 3CBحداقل جريان قطع كليد خودكار اتوماتيك   -  56
1 ( 36.65KA    2 ( 36.21KA                    3 ( 30.07KA    4 ( 36.53KA  
  

اتصال كوتاه شده و با تبديل شدن به ژنراتور، جريان خود را به مدار  M، در واقع موتور CB3با اتصال كوتاه شدن در زير كليد  جواب :
  شود.ي اتصالي، جاري شده و با جريان اتصال كوتاه در آن نقطه جمع ميكند كه اين جريان به سمت نقطهتزريق مي

( )( )
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  پاسخ صحيح مي باشد. 2گزينه 
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

  انتخاب گردد، كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟ KA 35با جريان قطع  3CBچنانچه كليد -  57
 35)، مي توان از كليد با جريان قطع SOFT STARTER) به شرط راه اندازي موتور به روش ستاره مثلث يا راه اندازم نرم ( 1

  كيلو آمپر استفاده نمود.
كيلو آمپر استفاده 40كيلو آمپر استفاده كرد و بايد از كليد با جريان قطع  35) به هيچ وجه نمي توان از كليد با جريان قطع  2

  شود.
  كيلو آمپر در هر صورت بال مانع است. 35) استفاده از كليد با جريان قطع  3
  ) داده ها براي حل مسئله كافي نيست. 4
  

وال قبل محاسبه شد، در زمان اتصال كوتاه احتمالي ، كليد كه در پاسخ س 36،2در صورت استفاده از كليدي با جريان قطع كمتر از   جواب :
  . كيلو آمپر  35كيلو آمپر خواهد بود نه  40قطعا آسيب خواهد ديد. لذا كليد با نرم (استاندارد) مناسب (كه در سوال عنوان شده) 

  پاسخ صحيح مي باشد 2گزينه بنابراين  به شده باشد.توجه : جريان قطع كليد مناسب (با نرم استاندارد كليدها) بايد بيشتر از جريان قطع محاس
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
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عدد كليد خودكار اتوماتيك  6آمپر مي باشد. اگر  1000حفاظت ورودي يك تابلوي برق، كليد خودكار اتوماتيك -  58
A250  عدد كليد مينياتوري  9وA16 در خروجي اين تابلو نصب شده باشند، كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟  
  ) كليدهاي مينياتوري بايد از طريق يك كليد خودكار اتوماتيك به شينه اصلي تابلو متصل شوند. 1
  وز يا كليد خودكار محدود كننده جريان به شينه اصلي تابلو متصل شوند.)  كليدهاي مينياتوري بايد از طريق يك في 2
  ) محدوديتي در خصوص نصب مستقيم كليدهاي مينياتوري به شينه اصلي تابلو وجود ندارد. 3
  ) كليدهاي مينياتوري بايد از اين تابلو حذف شوند. 4
  

  كوتاه احتمالي ، كليد مينياتوري آسيب خواهد ديد.به علت قدرت قطع پايين كليد مينياتوري در اتصال   جواب :
استفاده  محدود كننده جريان بنابراين قبل از كليد مينياتوري بايد وسيله حفاظتي محدود كننده جريان اتصال كوتاه همانند فيوز يا كليد خودكار

  شود .
  اشد.پاسخ صحيح مي ب 2گزينه  13مبحث  73از صفحه  2- 1-6- 13براساس قسمت ث از بند 

------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

) كه از يك طرف به يك دستگاه ترانسفور ماتور و CHANGE OVERتابلو برقي از طريق يك كليد دو طرفه (-  59
باشد، تغذيه شده است. اگر قدرت و ضريب توان نامي ترانسفور ماتور و از طرف ديگر به يك دستگاه ژنراتور متصل مي 

  ديزل ژنراتور برابر باشد، آنگاه كدام گزينه در مورد انتخاب قدرت قطع اجزاء موجود در تابلو صحيح است ؟
  ) بايد بر اساس مجموع جريان هاي خطا در ثانويه ترانسفورماتور و خروجي ژنراتور انتخاب شوند. 1
  بايد بر اساس جريان خطا در ترمينال هاي خروجي ژنراتور انتخاب شوند.)  2
  ) بايد بر اساس جريان خطا در ثانويه ترانسفورماتور انتخاب شوند. 3
  ) بايد بر اساس مجموع نصف جريان هاي خطا در ثانويه ترانسفورماتور و خروجي ژنراتور انتخاب شوند. 4
  

 ku%از حداكثر جريان اتصال كوتاه محاسبه مي شود و جريان اتصال كوتاه با ع تجهيزات با استفاده با توجه به اينكه قدرت قط  جواب :
مي باشد بنابراين قدرت قطع تجهيزات را  %6يا   %4ترانس ها  ku%و  %12ژنراتور حدود  ku% نسبت عكس دارد ، و همانطور كه مي دانيم 

  بر اساس جريان خطا در ثانويه ترانس كه مقدار جريان اتصال كوتاه بيشتري دارد انتخاب مي كنيم .
  پاسخ صحيح مي باشد. 3گزينه 

% %DG TR DG TRUK UK Z Z     
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



 نظام مهندسي) 3)                  (ويژه داوطلبان آزمون پايه 93پاسخ تشريحي آزمون تاسيسات برقي (آبان 

 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  36صفحه        دفتر مركزي: رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، پوران پژوهش  
  nhttps://t.me/PouranGila لينك كانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ويژه)   

 

در مدار تغذيه باشد، شدت روشنايي براي  8V%لوكس با نرخ افت ولتاژ400چنانچه شدت روشنايي فضايي  - 60
  برسد، چقدر خواهد بود ؟  2V%حالتي  كه مقطع كابل روشنايي افزايش و نرخ افت ولتاژ مدار به 

 تغييرات توان نوري المپ فلور سنت نسبت به تغييرات ولتا

 در صد توان نوري المپ (شار نوري)  در صد ولتاژ نامي المپ

100  100 

99  98 

98  96 

96  94 

94  92  
  
  افزايش مي يابد.404) شدت روشنايي به  2    لوكس كاهش مي يابد. 379)شدت روشنايي به  1
  ) شدت روشنايي تغييري نمي كند. 4    لوكس افزايش مي يابد. 421) شدت روشنايي به  3
  

  مي باشد.  %92ولتاژ نامي كه باقي مي ماند  %8براي افت ولتاژ   جواب :
  مي باشد. %98ولتاژ نامي كه باقي مي ماند  %2براي افت ولتاژ  

مي  %99توان نوري المپ  %98مي باشد و براي درصد ولتاژ  %94توان نوري المپ  %92طبق جدول داده شده در سوال براي درصد ولتاژ 
  باشد.
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  پاسخ صحيح مي باشد. 3گزينه 
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

ن زاده 
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش
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ی گروه آموزشی دکتر ت
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