
ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  به نام بزرگ مهندس هستي
  

  گروه آموزشي دكتر تن زاده
  

  بسته آموزشي جامع
  تاسيسات مكانيكي (نظارت/طراحي)

   )6(جلد  
  

 مكانيكيتاسيسات پاسخنامه تشريحي آزمون 

 ) نظارت/طراحي (

 99 مهر   تا  97 بهمناز  
 

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

 

  )3آزمون ورود به حرفه مهندسي (پايه ويژه داوطلبان 
  

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

  1399تصحيح و ويرايش: زمستان 
  

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك پاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  1صفحه        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)   

 
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

پاسخ تشريحي آزمون 
  نظارت مكانيك

  )  99  مهر (  
    

  نظام مهندسي 3ويژه داوطلبان آزمون پايه 
  

  تهيه و تنظيم :
  گروه  آموزشي دكتر  رضا  تن زاده

  

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك 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)   

متر ميليهاي ساختمان چندحداقل ضخامت ورق براي ساخت غالف جهت عبور كانال هوا از ديوارها يا تيغه -1
  بايد باشد؟

1 (5/1      2 (9/0      3 (1      4 (2  
 

  صحيح است. 3، گزينه 128جلد سوم نشريه  2-قسمت الف 11-5-4-2بند بر اساس  جواب:
  

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

  شود؟ هاي مرطوب كدام گزينه توصيه ميبراي ساخت كانال هوا در اقليم -2
  ذيرناپ) فوالد زنگ4    ) گالوانيزه گرم3    ) آلومينيوم2    ) گالوانيزه سرد1
  

  صحيح است. 2گزينه ، 128جلد سوم نشريه  1-قسمت الف 5-2-4-2بند  اساس بر جواب:
  

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

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك پاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  4صفحه        دفتر مركزي: رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، پوران پژوهش 
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ساعت است. قطر نامي پولي فن و پولي موتور به ترتيب  متر مكعب در 6000هوادهي آزاد يك فن گريز از مركز  -3
مترمكعب در ساعت  6600متر است. اگر بخواهيم با تعويض پولي موتور، هوادهي آزاد فن را به سانتي 7و  28

  متر باشد؟ (لغزش تسمه رو پولي ناچيز است)برسانيم، قطر پولي جديد بايد چند سانت
1 (5/8      2 (4/6       3 (7/7       4 (8/5  
  

  صحيح است. 3ه تخصصي پوران پژوهش، گزينه جزو 108و  102بر اساس صفحات  جواب:
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

شود. ) استفاده ميPitot Tubeمتر از لوله پيتو (سانتي 40در يك كانال گرد به قطر گيري دبي هوا براي اندازه -4
پاسكال باشد، دبي هوا تقريباً چند متر مكعب در  150و  100اگر فشار استاتيكي و فشار كل قرائت شده به ترتيب 

  در نظر بگيريد) 85/0ساعت است؟ (ضريب تصحيح چگالي هوا را 
1 (4500      2 (4200    3( 4000    4 (3800  
  

 صحيح است. 1گزينه زوه تخصصي پوران پژوهش، ج 60بر اساس صفحه  جواب:

totP P P 1 2  
                               TOTP:       فشار كل 

                               : P1       فشار سرعني  
                               : P2  فشار استاتيك  
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50 36000 602 9 89 356040 85 0 6020 602

3 14 0 4 0 12564 4

0 1256 35604 4472

      

  صحيح است 1گزينه  بنابراين
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك  طراحيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  1صفحه        دفتر مركزي: رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، پوران پژوهش 
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پاسخ تشريحي آزمون 
  طراحي مكانيك

  )  99  مهر (  
    

  نظام مهندسي 3ويژه داوطلبان آزمون پايه 
  

  تهيه و تنظيم :
  تن زاده گروه  آموزشي دكتر  رضا 

  

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك  طراحيپاسخ تشريحي آزمون 
 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)   

1كشي گاز با فشار در سيستم لوله -1
پوند بر اينچ مربع، حداقل و حداكثر فاصله لوله جانشين كنتور گاز تا كف  4

  متر بايد باشد؟ترتيب چند سانتيزمين به
  230و  180) 4    220و  165) 3    170و  165) 2    220و  180) 1
  

  صحيح است. 1گزينه ، 17مبحث  31صفحه  قسمت د 3-2-4-17بر اساس بند  :جواب
  كنتور 17-4-2-3

  الف) كنتور بايد در داخل محدوده ملك مشترك و نزديكترين نقطه به درب ورودي ساختمان يا واحد مسكوني قرار گيرد.
هوا باشد . در صورت وجود جريان هواي دايمي ، كنتورهاي مستقل  ب) كنتور را بايد در جايي نصب كرد كه در معرض جريان

  آپارتمان ها را مي توان در پاگرد پله ها نصب نمود.
پ) روي انشعابات  اخذ شده از كلكتور ، كنتورها بايد در نزديكترين محل ممكن به كلكتور و در يك محل به صورت مجتمع 

  حتي امكان پذير باشد.نصب گردند به طوري كه قرائت كنتورها به را
  ت) كنتور بايد طوري نصب شود كه در معرض صدمات فيزيكي قرار نداشته باشد.

  ث)كنتور نبايد در محل هايي كه امكان بروز و تشديد آتش سوزي دارد، نصب گردد.
  شد.ج)كنتور بايد در مكان و وضعيتي نصب گردد كه به راحتي قابل خواندن و دسترسي براي تعمير و سرويس با

  سانتي متر باشد. 50سانتي متر و از كنتور برق  10چ)فاصله كنتور از سيم هاي برق كه روي كار نصب شده اند بايد حداقل 
  ح) فاصله كنتور از منابع توليد اشتعال از قبيل كوره و آبگرمكن بايد حداقل يك متر باشد.

  احيه كه تامين كننده كنتور مي باشد تعيين گردد.خ) قطر و طول لوله جانشين كنتور بايد با هماهنگي شركت  گاز ن
سانتي  220سانتي متر باشد . در صورت عدم امكان ، افزايش ارتفاع تا  180د) ارتفاع لوله جانشين كنتور تا كف زمين بايد 

  متر بالمانع مي باشد.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

گالن در  70گرم عبوري در كويل گرمايي يك دستگاه هوارسان در شهري در كنار دريا، مقدار گذر حجمي آب -2
12,درجه فارنهايت است. در صورتي كه مقدار  165و  180دقيقه و دماي آب گرم ورودي و خروجي به ترتيب  000 

درجه فارنهايت وارد اين كويل شود، دماي حباب خشك هواي  45فوت مكعب در دقيقه هوا با دماي حباب خشك 
  خروجي از كويل چند درجه فارنهايت است؟

1 (5/92      2 (5/85      3 (5/94      4 (5/81   
  

  صحيح است. 2گزينه  جزوه تخصصي پوران پژوهش، 55و  24صفحات بر اساس  جواب:
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ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك  طراحيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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0
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525000 1 08 12000 45
525000 583200 85 512960

  

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

) Bypass factorبر (درجه فانهايت و ضريب ميان 46در يك پكيج يونيت سرمايي  DXمؤثر سطح كويل  دماي -3
15,است. ظرفيت هوادهي اين دستگاه  15/0 كويل فوت مكعب در دقيقه است و از آن براي تأمين شرايط طرح 000

شود. استفاده مي 9/0درجه فارنهايت در شهري با ضريب اصالح چگالي  75داخل يك فضا در دماي حباب خشك 
است؟ (دستگاه فاقد هواي تازه است و از كسب گرما يو بر ساعت تياين دستگاه چند بي dxبار محسوس كويل 

  شود)نظر ميها صرفها و فندر كانال
1 (,442 310     2( ,368 420    3( ,423 800    4( ,399 330  
  

 اين سوال حذف گرديده است. جواب:

  وه تخصصي پوران پژوهش :جز 24صفحه بر اساس 
( )

/ ( . .) ( ( ) ( ))
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15000 1 08 1 0 15 75 46 0 9 3593937

  

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

2,مقدار -4 8,فوت مكعب در دقيقه هواي تازه با000 فوت مكعب در دقيقه هواي برگشتي از اتاق در جعبه  000
درجه فارنهايت و رطوبت نسبي  77اختالط يك هوارسان در ساختماني با شرايط طرح داخل دماي حباب خشك 

درجه فارنهايت  85درجه فارنهايت و دماي حباب مرطوب  98درصد و شرايط طرح خارج دماي حباب خشك  50
درصد  90رطوبت نسبي  درجه فارنهايت و 57يل سرمايي با شرايط دماي حباب خشك پس از عبور از كو ومخلوط 

شود. با فرض اينكه ارتفاع شهر محل استقرار ساختمان از سطح دريا صفر باشد و از كسب گرما به اتاق ارسال مي
تر م گزينه نزديكيو بر ساعت به كداتينظر شود، بار نهان كويل سرمايي بر حسب بيها صرفها و فندر كانال
  است؟

1(,175 000      2(,100 000    3(,150 000    4(,200 000  
  

 صحيح است. 1گزينه  جزوه تخصصي پوران پژوهش، 24صفحه بر اساس  جواب:

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك  طراحيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  5صفحه        دفتر مركزي: رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، پوران پژوهش 
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(برگشتي به جعبه  رطوبت مطلق براي فضاي داخل طوبت نسبي،، دماي هواي خشك و ربر اساس نمودار سايكرومتريك
  : بدست مي آيد اختالط)
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50

  

  
  : رطوبت مطلق براي محيط خارج بدست مي آيد ، دماي هواي خشك و دماي هواي مرطوب،بر اساس نمودار سايكرومتريك

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )99 مهر(مكانيك  طراحيپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  6صفحه        دفتر مركزي: رشت، ميدان قلي پور به سمت جهاد، بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، پوران پژوهش 
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  : ، دماي هواي خشك و رطوبت نسبي، رطوبت مطلق براي خروجي كويل بدست مي آيدكبر اساس نمودار سايكرومتري

  

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



  به نام بزرگ مهندس هستي
  

  گروه آموزشي دكتر تن زاده
  

  بسته آموزشي جامع
  تاسيسات مكانيكي (نظارت/طراحي)

   )7(جلد  
  

 تاسيسات مكانيكيپاسخنامه تشريحي آزمون 

 ) نظارت/طراحي (

 97  ارديبهشتتا    94 مرداد از  
 

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 
  1392تنظيم: زمستان تهيه و 

  1399تصحيح و ويرايش: زمستان 
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پاسخ تشریحی آزمون 
 نظارت کانیکم

 )  97(  ا ردیبهشت  
   

 نظام مهندسی 3ویژه داوطلبان آزمون پایه 
 

 تهیه و تنظیم :

 گروه  آموزشی دکتر  رضا  تن زاده
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تانک هاي توالت هاي یک ویالي مسکونی از سیستم آب خاکستري استفاده می شود. در براي تغذیه فالش  -1
لیتر باشد، حداقل و حداکثر حجم مخزن آب خاکستري به ترتیب  80صورتی که نیاز روزانه براي فالش تانک ها 

 چند لیتر باید باشد؟
 285و  160) 4  285و  190) 3  240و  160) 2   240و  190) 1
 

 .صحیح است 1گزینه  16مبحث  188صفحه  2-2-9-و پ 1-2-9-بر اساس بند پ جواب:
 

LitdayshoursforV

LitButLiVV TankFlash

240803
24
7272_min_

190min@1608022

max

min

=×=⇒⇒

⇒⇒=×=×= −

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ارتفاع انتهاي لوله هواکش فاضالب که در فاصله یک متري محل نصب کولر آبی از بام خارج می شود از سطح  -2

 سانتی متر است. 100ارتفاع کولر بام حداقل باید چند سانتی متر باشد؟ 
1 (250   2 (300   3 (230   4 (275 
 

 .صحیح است 3گزینه  14مبحث  105قسمت هاي ت و ث صفحه  2-12-8-14بر اساس بند  جواب:
 

 
 

/ /0 3 1 1 2 3 230h m cm= + + = = 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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براي اتصال چسبی لوله هاي فاضالب پی وي سی، در صورتی که کارخانه سازنده چسب شرایطی را تعیین نکرده  -3
 اتصال چقدر باید باشد؟باشد، حداقل دماي محیط براي اجراي 

    درجه سلسیوس 0) 1
  درجه سلسیوس 5) 2
    درجه سلسیوس 2) 3
 ) در صورت گرم کردن چسب محدودیتی ندارد.4
 

 .صحیح است 2گزینه  16مبحث  98صفحه  2-قسمت ث 4-3-4-16بر اساس بند  جواب:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 در شبکه آبرسانی ساختمان، براي مهار لوله هاي فوالدي گالوانیزه عایق شده، کدام گزینه صحیح است؟ -4
 )  بستن بست روي عایق در هیچ شرایطی مجاز نیست.1
سانتی  30میلی متر و به طول حداقل  1الیی فوالدي به ضخامت ه بست روي عایق بسته شود بین عایق و بست باید از ) چنانچ2

 متر استفاده نمود.
 ) در صورت استفاده از بست پالستیکی، بستن بست روي عایق بدون استفاده از الیی مجاز است.3
به طول حداقل میلی متر و  5/1) چنانچه بست روي عایق بسته شود بین عایق و بست باید از الیی فوالدي به ضخامت حداقل 4

 سانتی متر استفاده نمود. 30
 

 4گزینه  16مبحث  140صفحه  2-قسمت ت 2-4-7-16و بند  138صفحه  1-قسمت ت 2-3-7-16بر اساس بند  جواب:
 .صحیح است

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
سانتی متري با تسمه به سقف آویخته شده است، حداکثر گودافتادگی  250کانال قابل انعطاف هوا در فواصل  -5

 مجاز کانال چند سانتی متر است؟
1  (10     
2 (15     
3 (12     
4 (18 
 

ن زاده .صحیح است 1گزینه  ATCOبر اساس استاندارد  جواب:
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/

/_ _ _ _ /

250 2 5
2 542 42 105 10 5 10

1

L cm m
mMaximum SAG mm per each m mm mm cm cm

m

= =

= ⇒ × = = ⇒
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
از قسمتی از سیستم سرمایی نشتی داشته باشد،  22Rدر آزمون نشتی هالیدي سیستم هاي تبرید، اگر مبرد  -6

 شعله آن چه رنگی است؟
 ) نارنجی4   ) آبی3   سبز )2  ) زرد طالیی1
 

می توان از یک مشعل هالیدي که یک لوله دراز دارد استفاده  R12و  R22براي پیدا کردن نشت مواد سرمازایی مانند  جواب:
نمود. مشعل را روشن و سر آزاد لوله مکنده را به پیرامون اتصاالت نزدیک می کنند. اگر از این نقاط بخار مبرد نشت کند از لوله 

 .صحیح است 2پس گزینه  مکنده خود را به شعله می رساند و رنگ آن را به سبز روشن و براق بر می گرداند.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rکدامیک از موارد زیر براي مبرد -7 A−407  صحیح است؟ 
 کمی سمی –) غیرقابل شعله ور شدن1
 کمی سمی –) شعله ور شدن خفیف2
 سمی شدید –) غیرقابل شعله ور شدن3
 سمی شدید –) شعله ور شدن خفیف4
 

 صحیح است 1گزینه  14مبحث  167صفحه  -2-2-13-14و  3-2-13-14بر اساس جدول هاي  جواب:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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طبقه را نشان می دهد. کدام   10روبرو  دو خم موجود در لوله کشی فاضالب و هواکش فاضالب یک ساختمان شکل  -54
 گزینه درست است؟

 الزامی است.                           Bو  A)هر دو هواکش 1
 الزامی نیست . Bالزامی است و  A)هواکش 2
 الزامی نیست .Aالزامی است و  B) هواکش  3
 الزامی نیست. Bو  A)هیچ یک از هواکش هاي 4
 

 صحیح است. 4گزینه  جواب:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 000, 120یشی محسوس حداکثر توان الکتریکی مجاز دمنده هاي یک سیستم سرمایی مرکزي که داراي بار سرما -55

BTU/hr است، می تواند چند وات باشد؟ 
1(8000                   2(10000                       3(9000                     4(7000 
 

 صحیح است. 4گزینه  جواب:

 بار حرارتی  %5توان الکتریکی  تقریبا 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

در صورتی که در سیستم تهویه مکانیکی ، سیستم  بازیافت انرژي از هواي خروجی نصب شود،حداکثر میزان تهویه  -56
 مکانیکی چند درصد می تواند از حداقل تهویه مجاز بیشتر شود؟

     درصد 30)1
 درصد 20)2
    )محدودیتی ندارد.3
 )وابسته به میزان عایق کاري کانال تهویه است.4
 

 صحیح است. 3گزینه  جواب:

 محدودیتی نداریم  3به دلیل استفاده از سیستم بازیافت انرژي گزینه 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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متر را به هم متصل می کند . حداقل چند  5/6در یک فروشگاه ، پلکان برقی به عرض یک متر دو طبقه با اختالف ارتفاع  -57
 گرفته شود؟ پله تخت باید در ورودي و خروجی پلکان برقی در نظر

 پله تخت در خروجی  4پله تخت در ورودي و  2)حداقل 1
 پله تخت در خروجی 2پله تخت در ورودي و  2) حداقل 2
 پله تخت در خروجی 3پله تخت در ورودي و  3) حداقل 3
 پله تخت در خروجی 1پله تخت در ورودي و  1) حداقل 4
 

 صحیح است. 3گزینه  جواب:

  2-4-3-15بند  45ص 15مبحث 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 طبقه حداکثر چقدر می تواند ناشاقولی داشته باشد؟ 25چاه آسانسور  یک ساختمان -58
 میلی متر  30)4میلی متر                 40)3          میلی متر    25)2میلی متر              50)1
 

 صحیح است. 1گزینه  جواب:

  2-9-2-2-15بند  29ص 15مبحث 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

طبقه را نشان  می دهد. در کدامیک  3شکل روبرو دیاگرام سیستم جمع آوري فاضالب براي دستشویی هاي یک ساختمان -59
 اتصال لوله هواکش الزامی است؟ Bو  Aاز نقاط 

1(A  وB                               
2(A 
3(B 
 )در  هیچ یک از دو نقطه الزامی نیست.4
 
 

 صحیح است. 4گزینه  جواب:

 لوله بام می تواند بعنوان هواکش استفاده شود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  تهیه و تنظیم :  

 موسسه پوران پژوهشگروه آموزشی 
 

  1394تابستان 
 

و تخلیه  اینچ است، قطر لوله هاي سرریز  1لیتر که قطر لوله ورودي آب آن  5000براي یک مخزن ذخیره آب به ظرفیت -60
 به ترتیب چند اینچ است؟

1)به ترتیب  1
2
11 2) به ترتیب  2              و

2
11  و11) به ترتیب  4 و22) به ترتیب  3 و

 

  صحیح است 2گزینه  جواب:
″

=
2
 52ص 1-6-4-16جدول طبق قطر تخلیه 11

=″:   51ص 3بند  16مبحث طبق   باید برابر با دو برابر قطر لوله آب ورودي می باشد.قطر سرریز 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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