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  جامع تفسير 

 مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان ايران 
  پدافند غير عامل

سوال از سواالت آزمونهاي گذشته با  36و  سوال تاليفي و مفهومي 101 در قالب(
  )پاسخنامه كامال تشريحي و توضيحات الزم

  )آزمون ورود به حرفه مهندسي(ويژه داوطلبان 
 ) اجرا (نظارت/

  دكتر رضا تن زاده تهيه و تنظيم : 
  1399 زمستان :  تصحيح و ويرايش

  )1395(ويرايش  مقررات ملي ساختمان ايران 21جع : مبحث مر
 سواالت آزمونهاي سالهاي گذشته  نظارت و اجرا و 
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 2صفحه        پوران پژوهش بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، ،ميدان قلي پور به سمت جهادرشت، 

 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:   

  مقررات ملي ساختمان ايران ( پدافند غير عامل ) : 21خالصه جامع مبحث 
  كلياتفصل اول: 

است كه به كارگيري آنها، موجب افزايش بازدارندگي، كاهش  غيرمسلحانه ايپدافند غيرعامل، مجموعه اي از اقدامات  -
آسيب پذيري، ارتقاي پايداري ملّي، تداوم فعاليت هاي ضروري و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدها و اقدام هاي 

  )1(صفحه  نظامي دشمن مي گردد.
ه ك ر، حمالت نظامي، خرابكارانه و امنيتي)غيرطبيعي(انفجاو  طبيعي(طوفان، زلزله، سيل و ...)تهديدها به دو بخش  -

  )1حه (صفتهديدهاي غيرطبيعي ميپردازد. به از طريق دشمن ايجاد مي گردد، تقسيم بندي ميشود. اين مبحث صرفاً 
  )2(صفحه  :دامنه كاربرد اين مبحث -
   5تا  1ساختمانهاي گروههاي  -3  ساختمان متعارف موجودمقاوم ساختن در صورت نياز -2ساختمانهاي جديد -1
  در برابر جنگ الكترونيكي و سايبري، بمب گرافيكي و پالس الكترومغناطيسي  2و1ايمن سازي ساختمان گروه  -4
زيرساخت هاي غير متعارف (مانند پااليشگاه ها، نيروگاه ها، سدها، آب بندها، سيلوها، مخازن، برج هاي صنعتي،  -

  )2(صفحه  نمي گيرندو ...) در حوزه ي شمول اين مبحث قرار دكلها، مستحدثات نظامي 
  )2ه (صفح (بمب، گلوله و ...) كه با فاصله از ساختمان است اصابت غير مستقيم: انفجار هوايي و سطحي پرتابه ها -
  )2(صفحه  است الزامياحداث پناهگاه براي مجموعه هاي زيستي  -
  )3اين مبحث: (صفحه  در راستاي اجراي مهندسين شهرسازوظايف  -
تعيين كاربري -3 استفاده از طبيعت (پدافند غيرعامل طبيعي)-2 تعيين كاربري زمين به ميزان الزم، براي پناهگاه عمومي به صورت چند عملكردي-1

 تأمين قابليت مديريت بحران شهرها -4 (اسكان موقت، امداد، درمان، ...)هاي چندمنظوره به ميزان الزم (به ويژه فضاي سبز)، براي بهره گيري در بحران
احتراز كامل از استقرار كاربري هاي با پيامد انفجاري درمراكز جمعيتي -6خشايش مناسب جمعيت، تأسيسات و مراكزحياتي و حساس پراكندگي و پ-5

 اطراف كاربري هاي مورد هدف راهبردي دشمن در نظر گرفتن تهميدات پدافند غيرعامل در-7 (نظير پمپ بنزين، منابع سوختي، انبارهاي شيميايي و ...)
ي در بافت هاي توجه به احداث پناهگاه در فضاي باز عمومي به صورت چند عملكرد-9 تعيين كاربري براي جان پناه ها، به ويژه در تلفيق با فضاي سبز-8

  متراكم شهري.
  )3در راستاي اجراي اين مبحث: (صفحه  مهندسين معماروظايف  -

بنا، (با هماهنگي مهندس سازه)، تعيين محل رايزر (با هماهنگي مهندس تاًسيسات)، موقعيت و ابعاد بازشوها و پيش بيني فضاي امن (به تعيين شكل 
  )صورت چند عملكردي

  )4در راستاي اجراي اين مبحث: (صفحه  مهندسين طراح سازهوظايف  -
  :و بررسي سازه اي موارد زيراومت در برابر بارهاي انفجاري طراحي سازه ساختمان براي مق

  خرابي پيش روندة سازه-پ تيرها و ستون هاي واقع در پوستة ساختمان-ب نماي ساختمان و قاب بندي آن -الف
  )4در راستاي اجراي اين مبحث: (صفحه  مهندسين تاسيساتوظايف  -

از، آب شت گطراحي تاًسيسات، با در نظر گرفتن الزامات پدافند غير عامل، موجب جلوگيري و يا كاهش آسيب هاي ناشي از انفجار و پيامدهاي آن (نظير ن
ه هاي مانگرفتگي، آتش سوزي و برق گرفتگي) مي شود. قابليت بهره برداري محدود و تداوم كاركرد هاي ضروري، مرمت پذيري و يا تغيير پذيري سا

  تاًسيسات ساختمان 
  )4(صفحه  سطوح عملكرد ساختمان ها

  عملكرد ساختمان ها در برابر انفجار، در چهار سطح زير مشتمل بر سطوح عملكرد سازه اي و غير سازه اي قرار دارد:
  سطح عملكردI -  خسارت سطحي.قابليت استفاده بي وقفه: داراي سطح محافظت زياد و 
  سطح عملكردII - .ايمني جاني: داراي سطح محافظت متوسط و خسارت متوسط 
  سطح عملكردIII - .آستانه فرو ريزش: داراي سطح محافظت كم و خسارت شديد 
 سطح عملكردIV - ون محافظت و خسارت خيلي شديد.بي دفاع (لحاظ نشده) : بد 
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سطوح عملكرد اعضاي سازه اي و غير سازه اي، آسيب انساني و تلفات، آسيب  - 1-1-21جدول 
  )5(صفحه  تاًسيساتي و مرمت پذيري

سطح 
  عملكرد

  معيارهاي تأثير
  ميزان

  محافظت
ميزان 
  خسارت

  آسيب انساني  آسيب غير سازه اي  آسيب سازه اي
  و تلفات

  آسيب
  تأسيساتي

  مرمت
  پذيري

I
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 وق
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  زياد

  
  

  سطحي

  و سختي،مقاومت  -
  تغيير قابل توجهي

  پيدا نمي كند.
  تغيير شكل هاي -

  ماندگار در اعضاء رخ
  نمي دهد.

  

  خرابي جزئي است.-
  دهد نمي تعيير شكلهاي ماندگار رخ-

  شيشه ها اكثراً سالم مانده و-
  قاب خودشيشه هاي شكسته در 
  باقي مي مانند.

  درها قابل استفاده خواهند بود.-

  
لطمات تنها،-

سطحي  ظاهري و
  محتمل است.

  
  بدون عمدتا-

  آسيب
  

  
صرف هزينةكم با-

  مرمت مي شود.

II  
)

ي)
جان

ي 
يمن
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  متوسط

  
  

  متوسط

خرابي به اندازه اي -
نيست كه آسيب انساني 

  ايجاد شود.
شكل هاي  تغيير -

ماندگار به ميزان كمي در 
  اعضا به وجود خواهد آمد.

خرابي به گونه اي نيست كه منجر به آسيب -
  جاني گردد.

شيشه ها خواهند شكست، اما اكثراً در قاب -
  خود باقي مي مانند.

درها در قاب خود باقي مي مانند اما احتماًال -
  قابل استفاده نخواهند بود.

تعدادي،آسيب كم -
  خواهند ديد
  و تلفات،

  غيرمحتمل است.

جدي آسيب-
محدود ولي 
قابل مرمت و 
بدون آتش 
سوزي و 
  انفجار

با ساختمان-
 و مرمتتغييرات

قابل استفاده 
مجددخواهد بود 

آن قابل ولي هزينه
  توجه است.
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ريز
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  كم

  
  
  
  شديد

گسترده   هاخرابي-
خواهد بود ولي فروريزش 

  نمي افتد. اتفاق
تغيير شكل ها بسيار زياد -

-انهدام پيشروندهاست ولي
غير محتمل خود بخودي،

  است.

  تغيير شكل ها بسيار زياد است.-
  تا حدودي فروريزش قابل قبول است.-

شيشه ها خواهند شكست و تا يك متر به درون -
  ساختمان پرتاب مي شوند و خطر تركش دارند.

  اب خود خارج مي شوند.درها مي شكنند و از ق-

دچار بسياري-
  شديدآسيب

  مي شوند.
درصد  25از  كمتر-

تلفات بوجود مي 
  آيد.

  آسيب كلي-
احتمال آتش -

سوزي جدي 
  است.

پذير مرمت-
نيست و احداث 
ساختمان جديد 

  به صرفه است.

IV  
)

اع)
 دف

بي
  

  
پايين 
  ترين

  
بسيار 
  شديد

  
  

   فروريزش ناگهاني رخ -
  مي دهد.

  مي دهد. فروريزش رخ-
شيشه ها خواهند شكست و صدمات ناشي از -

تركش شيشه زياد خواهد بود. پنجره ها از قاب 
  خود خارج مي شوند.

درها به درون پرتاب و از قاب خود خارج مي -
  گردند.

دچار بسياري-
  شديدآسيب

  مي شوند.
درصد  25بيش از -

مي تلفات بوجود
  آيد.

  
  

  آسيب كلي-

  
  

  غيرقابل مرمت-

  
و  تعداد طبقات، زير بنا، تعداد ساكنين و يا شاغلين، نوع كاربريساختمان ها بر مبناي :  گروه بندي ساختمان ها

  )6(صفحه  تقسيم مي شوند. 2-1-21، به پنج گروه مطابق جدول ارزش سرمايه هاي داخل آن ها
  

  )6(صفحه  گروه بندي ساختمان ها  -2-1-21جدول 
  درجه گروه

  اهميت
  نمونه  ويژگي

  
  

  
1  

    ويژه
  
  
  ساختمان هاي دولتي حياتي -

 فرماندهي مديريت بحران كشور 

 فن آوري  ساختمان هاي راهبردي ارتباطات و
  اطالعات

 ساختمان هاي راهبردي صدا و سيما  
 وزارتخانه هاي كشور،امورخارجه، ارتباطات 

  و فن آوري اطالعات
 بخش هاي راهبردي بانك ها بويژه بانك 

  مركزي و ذخاير آن ها (دفينه).

 ساختمان هاي راهبردي آب و انرژي 

 دفينه موزه هاي مهم 

 مراكزاسناد، رايانه ها و داده هاي حياتي 

  ساختمان هاي راهبردي قواي سه گانه
  مجريه، مقنّنه و قضاييه
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  ) :پدافند غير عامل( مقررات ملي ساختمان ايران 21تست هاي تاليفي و مفهومي مبحث 
  

  فصل اول: كليات
  
مجموعه اي از اقدامات ........................... است كه بكار گيري آنها موجب پدافند غير عامل  -1

آسيب پذيري، ارتقاي پايداري ملي، تداوم فعاليت هاي ........................... بازدارندگي، ........................... 
  دشمن مي گردد.ضروري و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديد ها و اقدام هاي نظامي 

        كاهش –افزايش  –الف) مسلحانه 
  كاهش –افزايش  –ب) غير مسلحانه 
        كاهش –كاهش  –ج) غير مسلحانه 
  افزايش –كاهش  –د) غير مسلحانه 

  
  گزينه ب صحيح است. 1صفحه  21مبحث  1-1-21بر اساس بند :  جواب

               
  غيرطبيعي محسوب مي شوند؟كدام دسته جزو تهديدهاي  -2

          الف) طوفان، سيل، زلزله
  زلزلهب) انفجار، حمالت نظامي، 

        حمله خرابكارانه، طوفانج) انفجار، 
  د) انفجار، حمالت نظامي، خرابكارانه و امنيتي

  
  صحيح است. دگزينه  1صفحه  21مبحث  2-1-21: بر اساس بند  جواب

  تهديدها به دو بخش تقسيم مي شوند:
   )انفجار، حمالت نظامي، خرابكارانه و امنيتيو ... ) و تهديدهاي غير طبيعي ( طوفان، سيل، زلزلهتهديدهاي طبيعي (

               
  ها را شامل مي شود؟ كدام دسته تهديد 21مبحث  -3

  د) الف و ب    ج) الف يا ب    ب) تهديدهاي غيرطبيعي  الف) تهديدهاي طبيعي
  

  صحيح است. بگزينه  1صفحه  21مبحث  2-1-21: بر اساس بند  جواب
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  نادرست است ؟ گزينهدام ك -4
در برابر بارهاي ناشي از اصابت غيرمستقيم طراحي الف) ساختمانهاي جديد كه در سه حوزه معماري، سازه و تاسيسات 

  باشندمي  21مي شوند، جزو دامنه كاربرد مبحث 
ب) انفجار هوايي و سطحي پرتابه ها (بمب، انواع گلوله توپ و خمپاره، موشك و ...) كه با فاصله از ساختمان است را 

  اصابت مستقيم گويند.
پااليشگاهها، نيروگاهها، سدها، آب بندها، سيلوها، مخازن، برج هاي صنعتي، دكل ها، مستحدثات نظامي جزو دامنه ج)

  دافند غير عامل كشور باشدايد تابع ضوابط مطالعاتي سازمان پحساب نمي آيند و ببه  21كاربرد مبحث 
  د) هيچكدام

  
  صحيح است. بگزينه  2صفحه  21مبحث  4-1-21: بر اساس بند  جواب

انفجار هوايي و سطحي پرتابه ها (بمب، انواع گلوله توپ و خمپاره، موشك و ...) كه با فاصله از ساختمان است را اصابت 
  گويند. غير مستقيم

               
  احداث پناهگاه براي مجموعه هاي زيستي ....................... است. -5

  د) هيچكدام    ج) بستگي به شرايط دارد    ب) اختياري    الف) الزامي
  

  صحيح است. الفگزينه  2صفحه  21مبحث  5-1-21: بر اساس بند  جواب
               

  ؟نيستكداميك از موارد زير در حيطه وظايف مهدس معمار در راستاي اجراي پدافند غيرعامل  -6
  ب) تعيين محل رايزر    الف) تعيين شكل بنا

  تعيين موقعيت و ابعاد بازشوها و پيش يني فضاي امند)       طراحي سازه ج) 
  

  صحيح است. جگزينه  3صفحه  21مبحث  2-6-1-21: بر اساس بند  جواب
  طراحي سازه بر عهده مهندس سازه ساختمان است

               
در بررسي سازه اي ساختمان در برابر انفجار توسط مهندس طراح سازه، كدام گزينه مورد توجه قرار  -7

  ؟نمي گيرد
  ساختمانب) تيرها و ستونهاي واقع در پوسته    محاسبه محل رايزرهاي ساختمانالف) 

  د) نماي ساختمان و قاب بندي آن      ج) خرابي پيش رونده سازه
  

  صحيح است. الفگزينه  4صفحه  21مبحث  3-6-1-21: بر اساس بند  جواب
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 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:   

  مقررات ملي ساختمان ايران ( پدافند غير عامل ): 21مبحث  گذشته ازسواالت آزمونهاي 
  
مقاومت بتن شش ماهه به كداميك از مقادير زير در سازه هاي بتني مقاوم انفجاري، ضريب افزايش  -1

  )96 مهر نظارت عمران ( نزديكتر است؟
1(26/1      2(00/1      3(10/1      4(21/1  
  

  صحيح است. 4گزينه  21مبحث  52صفحه  1-4-21براساس جدول جواب: 
  ضريب افزايش مقاومت 1-4-21جدول 

 ضريب افزايش مقاومت  مصالح

15/1    و كمتر S 500ميلگردهاي رده 
15/1    St 52و  St 37فوالد ساختماني نورد شده 
15/1   تير ورق ها و ساير اعضاي ساخته شده از ورق

1/1   روزه 28بتن 

21/1   ماهه 6بتن 

26/1   بتن يكساله

               
چه ضخامتي، به ترتيب، قدرت نفوذي بمب هاي مدرن در درون خاك چند متر بوده و توان عبور از  -2

  )96 مهر نظارت عمران ( برحسب متر در اليه هاي بتن مسلح را دارا هستند؟
        7و بزرگتر از  24)حداكثر 1
  6و بيش از  30)بيش از 2
        4و حداكثر  25)حداكثر 3
  4و كمتر از  20)حداكثر 4
  

  صحيح است. 2گزينه  21مبحث  44صفحه  1-6-3-21براساس بند  جواب:
ميزان نفوذ بمب ها در داخل زمين به سرعت و زاويه برخورد، جرم و سختي سر بمب و جنس زمين بستگي دارد. در 
نفوذهاي كم عمق، آثار انفجار مشابه انفجار سطحي است، اما در نفوذهاي عميق، تكانه انفجار در زيرزمين بوجود مي 

به ضخامت و قدرت عبور از اليه هاي بتن مسلح  اكمتر در درون خ 30بيش از آيد. بمب هاي مدرن قدرت نفوذي 
دارا مي باشند. در طراحي سازه هاي مدفون بايد با شناسايي بمب هاي مورد استفاده دشمن، ميزان نفوذ متر  6بيش از 

  آنها به دست مي آيد.
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 56صفحه        پوران پژوهش بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، ،ميدان قلي پور به سمت جهادرشت، 

 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:   

)تنش تسليم ديناميكي طرح فوالد ساختماني نورد شده  -3 )yF Mpa st 240 براي طراحي سازه هاي   37
فوالدي مقاوم در برابر انفجار براي لنگر خمشي به كداميك از مقادير زير برحسب مگاپاسكال نزديك تر 

  )96 مهر اجرا عمران ( است؟
1(358      2(331      3(317      4(303  
  
 1گزينه  21مبحث  54صفحه  1-4-21و رابطه  53صفحه  3-4-21و  52صفحه  1-4-21جدولبراساس واب:ج

  صحيح است.
  

  )52(صفحه  از جدول زير براي بتن و فوالد بدست مي آيد :) : SIFضريب افزايش مقاومت (
  

 ضريب افزايش مقاومت  مصالح

15/1    و كمتر S 500ميلگردهاي رده 
15/1    St 52و  St 37فوالد ساختماني نورد شده 
15/1   تير ورق ها و ساير اعضاي ساخته شده از ورق

1/1   روزه 28بتن 

21/1   ماهه 6بتن 

26/1   بتن يكساله

  
  )53(صفحه ضرايب افزايش ديناميكي براي سازه هاي فوالدي  -3-4-21جدول 

 ضريب افزايش ديناميكي   
  

 مصالح

 تنش نهايي  تنش تسليم

 كشش –فشار   خمش برش

u

udy

f

f , 
y

ydy

f

f , 
y

ydy

f

f , 

10/1  2/1  3/1  37 St  
05/1  15/1  2/1  52 St  

  
  الف: فوالد

)21-4-1              (    / / /dy yf SIF DIF f MPa      1 15 1 3 240 358 8   
  صحيح است. 1گزينه بنابراين 
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 73صفحه        پوران پژوهش بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، ،ميدان قلي پور به سمت جهادرشت، 

 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:   

  )9(صفحه  حداقل سطح عملكرد اجزاي ساختمان ها 4-1-21جدول 
 گروه بندي ساختمان

  5  4  3  2  1  سطح خطر انفجار

  ايمني جاني  1
  (محافظت متوسط)

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

2    
"  

  ايمني جاني
  (محافظت متوسط)

---  ---  ---  

3  
  استفاده بي وقفه
  (محافظت زياد)

  
"  

  ايمني جاني
(محافظت 
  متوسط)

---  ---  

4    
"  

  استفاده بي وقفه
  (محافظت زياد)

  
"  

---  ---  

  
سطوح عملكرد اعضاي سازه اي و غير سازه اي، آسيب انساني و تلفات، آسيب  - 1-1-21جدول 

  )5(صفحه  تاًسيساتي و مرمت پذيري
سطح 
  عملكرد

  معيارهاي تأثير
  ميزان

  محافظت
ميزان 
  خسارت

  آسيب انساني  آسيب غير سازه اي  آسيب سازه اي
  و تلفات

  آسيب
  تأسيساتي

  مرمت
  پذيري

I
 

فه)
 وق

 بي
اده

ستف
ت ا

ابلي
(ق

  

  
  
  زياد

  
  

  سطحي

  و سختي،مقاومت  -
  تغيير قابل توجهي

  پيدا نمي كند.
  تغيير شكل هاي -

  ماندگار در اعضاء رخ
  نمي دهد.

  

  خرابي جزئي است.-
  نمي دهد ماندگار رختعيير شكلهاي -

  شيشه ها اكثراً سالم مانده و-
  شيشه هاي شكسته در قاب خود

  باقي مي مانند.
  درها قابل استفاده خواهند بود.-

  
لطمات تنها،-

ظاهري و سطحي 
  محتمل است.

  
  بدون عمدتا-

  آسيب
  

  
صرف هزينةكم با-

  مرمت مي شود.

II  
)

ي)
جان

ي 
يمن

ا
  

  
  

  متوسط

  
  

  متوسط

اندازه اي خرابي به -
نيست كه آسيب انساني 

  ايجاد شود.
شكل هاي  تغيير -

ماندگار به ميزان كمي در 
  اعضا به وجود خواهد آمد.

خرابي به گونه اي نيست كه منجر به آسيب -
  جاني گردد.

شيشه ها خواهند شكست، اما اكثراً در قاب -
  خود باقي مي مانند.

احتماًال درها در قاب خود باقي مي مانند اما -
  قابل استفاده نخواهند بود.

تعدادي،آسيب كم -
  خواهند ديد
  و تلفات،

  غيرمحتمل است.

جدي آسيب-
محدود ولي 
قابل مرمت و 
بدون آتش 
سوزي و 
  انفجار

با ساختمان-
 و مرمتتغييرات

قابل استفاده 
مجددخواهد بود 

آن قابل ولي هزينه
  توجه است.

II
I

  
ش)

ريز
رو 

ه  ف
فاد

ست
(ا

  

  
  
  
  كم

  
  
  
  شديد

گسترده   هاخرابي-
خواهد بود ولي فروريزش 

  نمي افتد. اتفاق
تغيير شكل ها بسيار زياد -

-انهدام پيشروندهاست ولي
غير محتمل خود بخودي،

  است.

  تغيير شكل ها بسيار زياد است.-
  تا حدودي فروريزش قابل قبول است.-

شيشه ها خواهند شكست و تا يك متر به درون -
  مي شوند و خطر تركش دارند.ساختمان پرتاب 

  درها مي شكنند و از قاب خود خارج مي شوند.-

دچار بسياري-
  شديدآسيب

  مي شوند.
درصد  25از  كمتر-

تلفات بوجود مي 
  آيد.

  آسيب كلي-
احتمال آتش -

سوزي جدي 
  است.

پذير مرمت-
نيست و احداث 
ساختمان جديد 

  به صرفه است.

IV  
)

اع)
 دف

بي
  

  
پايين 
  ترين

  
 بسيار
  شديد

  
  

فروريزش ناگهاني رخ    -
  مي دهد.

  مي دهد. فروريزش رخ-
شيشه ها خواهند شكست و صدمات ناشي از -

تركش شيشه زياد خواهد بود. پنجره ها از قاب 
  خود خارج مي شوند.

درها به درون پرتاب و از قاب خود خارج مي -
  گردند.

دچار بسياري-
  شديدآسيب

  مي شوند.
درصد  25بيش از -

مي تلفات بوجود
  آيد.

  
  

  آسيب كلي-

  
  

  غيرقابل مرمت-

               



  مقررات ملي (پدافند غير عامل)                 21خالصه درس همراه تست هاي تاليفي مبحث 
 و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده تهيه

 74صفحه        پوران پژوهش بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، ،ميدان قلي پور به سمت جهادرشت، 

 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:   

  )99 اجرا عمران مهر( كدام يك از عبارات ذيل براي فضاي امن صحيح است؟ -29
  ) مكان فضاي امن تا حد امكان بايد بين ساير فضاها و در محدودة مركزي ساختمان باشد.1
  باشد.براي احداث فضاي امن نمي) زير زمين مكان مناسبي 2
  توانند به عنوان فضاي امن منظور شوند.هاي داخلي نمي) راهروها و پله3
  باشد.متر مربع الزامي نمي 300) فضاي امن براي واحدهاي آپارتماني با مساحت 4
  

  صحيح است. 1گزينه جزوه خالصه موسسه  8و يا صفحه  21مبحث  28بر اساس صفحه  جواب:
  )28(صفحه فضاهاي امن 

فضاي امن، بخشي از ساختمان، با عملكرد چند منظوره است كه كمتر، در برابر آثار ناشي از انفجار، قرار ميگيرد. از مقاومت و  -
  ايمني بيشتري برخوردار است. حفاظت نسبي افراد را، تامين كرده و داراي قابليت هاي زير مي باشد:

 آوار / مقاوم در برابر تركش هاي ثانويه / حداقل نمودن نفوذ دود و غبار به داخل خود.ايمني بيشتر در برابر ريزش 
و تا حد امكان، در بين ساير فضاها و در محدوده مركزي مكان فضاي امن، نبايد در مسير مستقيم موج انفجار قرار گيرد  -

زيرزمين و ساير . راهروهاي داخلي، اتاق ها، انبارها، و بين آن تا جداره خارجي، حداقل يك ديوار باشدساختمان پيش بيني شود 
  )28(صفحه  فضاهاي مشابه عملكرد فضاي امن را مي توانند داشته باشند.

 120فضاي امن عمومي بايد در هر طبقه ساختمان عمومي (براي عموم) و فضاي امن خصوصي در واحدهاي آپارتماني بيش از  -
  )28ه متر مربع، در نظر گرفته شود. (صفح

در ساختمان هاي عمومي، مكان فضاي امن مي تواند بخشي از اماكني مانند پاركينگ، كتابخانه، نمازخانه، محل اجتماعات،  -
  )28غذا خوري، بخصوص در طبقات زيرزمين و يا بخش مياني باشد. (صفحه 

  )28حه راهروها و راه پله هاي داخلي هم مي توانند به عنوان فضاي امن، منظور شوند. (صف

               
مترمربع در هر طبقه، طبقات همكف و اول به كاربري  200در يك ساختمان با سطح اشغال  -30

مساحت كل فضاي  تجاري(فروشگاه بزرگ) و طبقه دوم به كاربري رستوران (سالن اصلي) اختصاص دارد.
  )99 نظارت معماري مهر( امن اين ساختمان براي هر دو كاربري چند متر مربع است؟

1 (20      2 (100      3 (50      4 (80  
  

  صحيح است. 4گزينه جزوه خالصه موسسه  9و يا صفحه  30صفحه  21مبحث  1-2-21جدول  اساس بر جواب:
  

  )30صفحه ( ظرفيت فضاي امن براساس كاربري ساختمان -1-2-21جدول 
  ظرفيت فضاي امن  كاربري ساختمان

  متر مربع 1به ازاي هر تخت،   درماني بيمارستان ها و مراكز
  متر مربع 6متر مربع و حداقل  1در هر واحد مسكوني به ازاي هر فرد،   مسكوني

  متر مربع 1به ازاي هر تخت،   هتل ها و مسافر خانه ها
  متر مربع 1به ازاي هر يك از كاركنان،   مراكز اداري و تجاري
1  فروشگاه هاي بزرگ

8
  زير بناي فروشگاه 
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 75صفحه        پوران پژوهش بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، ،ميدان قلي پور به سمت جهادرشت، 

 www.DTEG.ir   وبسايت:   @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:   

  درصد زير بناي شبستان 15  مسجد، حسينيه و مانند آن
  اماكن عمومي 

  (مانند سينما و رستوران)
  درصد زير بناي سالن اصلي 15

1  انبار و نمايشگاه
100

  سطح كل زير بنا 

  متر مربع 25/0به ازاي هر دانش آموز،   مراكز آموزشي
  

( ) ( ) m     21 15200 200 200 50 30 808 100
   

               
توان در مجاورت فضاهاي امن در طبقات زيرين ساختمان، چاهك يا چاه آسانسور اجرا كرد؟ و آيا مي -31

   ها در هنگام اضطرار بايد داراي فشار مثبت باشد؟نشانآيا آسانسور مناسب براي استفاده آتش
  )99 اجرا معماري مهر(
  بلي  –) بلي 4    خير –) بلي 3    بلي –) خير 2      خير -) خير1
  

 جزوه خالصه موسسه 23و يا صفحه  107و  106صفحه  21مبحث  6-4-7-21و  5-4-7-21بند اساس  بر جواب:
  صحيح است. 2گزينه 

  
  )106(صفحه  آسانسورهاي اضطراري:

  آسانسورها نبايد به عنوان وسيله اي براي فرار افراد از ساختمان در هنگام حادثه مورد استفاده قرار گيرند. -
در شرايط اخطار حمالت هوايي، كابين آسانسورها بايد بنوانند در طبقات از قبيل تعيين شده متوقف شوند و توسط افراد آتش  -

نسورها بايد با سامانه اعالم حريق و اتاق مديريت بحران ارتباط داشته تا در مواقع نشان مورد استفاده قرار گيرند .همچنين آسا
  )106 صضروري از سرويس خارج شوند. (

در شرايط پس از آسيب احتمالي ساختمان ،مأموران آتش نشاني ممكن است آسانسور را براي انجام عمليات آتش نشاني و  -
ناسب با طراحي ساختمان ،آسانسورهايي با قابليت مقاومت در برابر حريق و تجهيزات نجات افراد انتخاب نمايند. لذا بايد مت

براي انجام عمليات آتش نشاني و نجات  BSEN81-73/2005 و   BSEN81-72/2009مربوطه ،مطابق با استانداردهاي 
  )106افراد تعبيه گردد. (صفحه 

  )106برق اضطراري نيز قابل تأمين باشد. (صفحه برق آسانسورهاي امدادي (اضطراري)،بايد از طريق مولد  -
چاه آسانسور بايد درزبندي شده و داراي فشار مثبت هوا باشد، تا از نفوذ دود و گرد و غبار به داخل آن و انتقال آلودگي به  -

  )106ساير قسمت ها،جلوگيري نمايد (صفحه 
  در ساختماني كه طبقات زيرين داراي فضاي امن باشد، اجراي چاهك و چاه آسانسور در مجاورت اين فضاها مجاز نيست -
  تابلوي كنترل آسانسور بايد داراي باتري داخلي جهت پياده كردن مسافران در نزديك ترين طبقه پس از قطع برق باشد.  -
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بندي تختخوابي جزء كدام يك از گروه 64مقررات ملي ساختمان، بيمارستان  21مطابق مبحث  -32
  )99 تاسيسات برقي نظارت مهر( باشد؟ها از لحاظ درجه اهميت ميساختمان

  ) كم4    ) متوسط3    ) بسيار زياد2    ) زياد1
  

صحيح  1گزينه  21در مبحث  )جزوه خالصه موسسه 4و3 (صفحات كتاب 6صفحه  2-1-21بر اساس جدول  جواب:
  است.

  )6(صفحه  گروه بندي ساختمان ها  -2-1-21جدول 
  درجه گروه

  اهميت
  نمونه  ويژگي

  
  
  ويژه  1

  
  
  
  ساختمان هاي دولتي حياتي -

 فرماندهي مديريت بحران كشور 

  فن آوري اطالعات ساختمان هاي راهبردي ارتباطات و 
  ساختمان هاي راهبردي صدا و سيما 
 هاي كشور،امورخارجه، ارتباطاتوزارتخانه  

  و فن آوري اطالعات
 بخش هاي راهبردي بانك ها بويژه بانك 

  مركزي و ذخاير آن ها (دفينه).

 ساختمان هاي راهبردي آب و انرژي 

 دفينه موزه هاي مهم 

 مراكزاسناد، رايانه ها و داده هاي حياتي 

ساختمان هاي راهبردي قواي سه گانه مجريه،  
  مقنّنه و قضاييه

  

  
  

بسيار   2
  زياد

  ساختمان هاي دولتي حساس-
  محل تجمع يا استقرار جمعيت-

  نفر 500بيش از 
  طبقه و يا 15ساختمان بلندتر از -

  متر مربع زيربناي 15000بيشتر از 
  مفيد

  (گروه د مبحث دوم)

 تختخواب  96از  بيشتربيمارستان هاي  

 ساختمان هاي راهبردي فرودگاه هاي بزرگ 

 راهبردي حمل و نقل ريليساختمان هاي  

  و مراكز كنترل ترافيك
 بخش هاي حساس شعبات مركزي بانك ها 

 وزارتخانه ها و مراكز اداري حساس 

 ساختمان هاي راهبردي مراكز صنعتي و 

  توليدي حساس

فرماندهي مديريت بحران و ستادهاي امداد و  
 نجات استان

 مراكز اسناد، رايانه ها و داده هاي حساس 

  هااستانداري  
  

  
  

  زياد  3

  ساختمان هاي مهم-
  محل تجمع يا استقرار جمعيت-

  نفر 500تا  200
  طبقه و يا 15تا  9ساختمان هاي 

  متر مربع زيربناي 15000تا  8000
  مفيد

  (گروه ج مبحث دوم)

 تختخواب  96از  كمتربيمارستان هاي  

 مراكز آموزشي بزرگ 

 مراكز اداري مهم استاني 

 تجاري، صنعتي وساختمان هاي مسكوني،  

 توليدي 

 مراكز خدماتي مهم 

 فروشگاه هاي بزرگ 

  متوسط مساجد و مراكز مذهبي و فرهنگي بزرگ و 

 دفاتر مركزي صنايع مادر 

بخش هاي مهم شعبات مركزي بانك ها در  
 استان

 زندان هاي مهم و يا بزرگ 

فرماندهي مديريت بحران و ستادهاي امداد و  
 نجات شهرستان

  رايانه ها و داده هاي مهممراكز اسناد،  

  
  متوسط  4

  ساختمان هاي با اهميت متوسط-
  محل تجمع و يا استقرار جمعيت-

  نفر 20نفر تا  200كمتر از 
  طبقه و يا 8تا  4ساختمان هاي -

متر مربع زيربناي  8000تا  1000
  (گروه ب مبحث دوم)  مفيد

  
 واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و خدماتي 

 كلينيك هادرمانگاه ها و  

  مراكز آموزشي متوسط 

  
  كم  5

  ساختمان هاي با اهميت كم-
  محل تجمع يا استقرار جمعيت-

  نفر 20كمتر از 
  طبقه و يا تا 3ساختمان هاي تا -

  متر مربع زيربناي مفيد 1000
  (گروه الف مبحث دوم)

  
 واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و خدماتي 

 تعاوني ها 

  سال 5بهره برداري كمتر از ساختمان هاي موقت با مدت  
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هاي مخابراتي جهت مقررات ملّي ساختمان استفاده از فيلترينگ مناسب در سامانه 21مطابق مبحث  -33
  )99 تاسيسات برقي طراحي مهر( شود؟هايي توصيه ميتفكيك و پااليش امواج مزاحم در چه ساختمان

      ) با درجه اهميت متوسط1
  ) با درجه اهميت بسيار زياد2
      ) با درجه اهميت زياد3
  ) با درجه اهميت ويژه4
  

  صحيح است. 4 گزينه 21جزوه خالصه موسسه در مبحث  22 و 3صفحات بر اساس  جواب:
   )103(صفحه سامانه ارتباطي : 

، 1فقط براي ساختمان هاي گروه استفاده از فيلترينگ مناسب در سامانه هاي مخابراتي جهت تفكيك و پااليش امواج مزاحم  -
  )103توصيه مي شود. (صفحه 

مدارهاي سامانه هاي اطالع رساني و هشداردهنده بايد مستقل بوده و نبايد با مدارهاي ديگر داخل يك لوله اجرا شوند. اين  -
  )103در قسمت هاي مختلف ساختمان، حداقل در دو مسير مجزا از همديگر اجرا گردند. (صفحه  مدارها

  كابل سامانه هاي جريان ضعيف تا حد امكان شيلد دار بوده و جداگانه از ساير سامانه هاي ديگر كشيده شوند. -
  ادي هاي مسي ترجيح داد مي شوند.براي كابل هاي كنترلي و مخابراتي، استفاده از كابل فيبر نوري عموماً به ه -

               
براي ساختماني كه سطح عملكرد آن  "آسيب تأسيساتي"مقررات ملي ساختمان  21مطابق مبحث  -34
II 99 تاسيسات برقي طراحي مهر( باشد؟(ايمني جاني) است، چه مي(  
  انفجارسوزي و ) آسيب جدي محدود ولي قابل مرمت و بدون آتش1
  سوزي جدي است.احتمال آتش –) آسيب كلي 2
  ) آسيب كلي3
  ) عمدتاً بدون آسيب4
  

  صحيح است. 1گزينه  21موسسه در مبحث  خالصهجزوه  3صفحه  1-1-21بر اساس جدول  جواب:
  

سطوح عملكرد اعضاي سازه اي و غير سازه اي، آسيب انساني و تلفات، آسيب  - 1-1-21جدول 
  )5(صفحه  پذيري تاًسيساتي و مرمت

سطح 
  عملكرد

  معيارهاي تأثير
  ميزان

  محافظت
ميزان 
  خسارت

  آسيب انساني  آسيب غير سازه اي  آسيب سازه اي
  و تلفات

  آسيب
  تأسيساتي

  مرمت
  پذيري

I
 

فه)
 وق

 بي
اده

ستف
ت ا

ابلي
(ق

  

  
  
  زياد

  
  

  سطحي

  و سختي،مقاومت  -
  تغيير قابل توجهي

  پيدا نمي كند.
  تغيير شكل هاي -

  ماندگار در اعضاء رخ
  نمي دهد.

  

  خرابي جزئي است.-
  نمي دهد تعيير شكلهاي ماندگار رخ-

  شيشه ها اكثراً سالم مانده و-
  شيشه هاي شكسته در قاب خود

  باقي مي مانند.
  درها قابل استفاده خواهند بود.-

  
لطمات تنها،-

ظاهري و سطحي 
  محتمل است.

  
  بدون عمدتا-

  آسيب
  

  
صرف هزينةكم با-

  مرمت مي شود.
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II  
)

ي)
جان

ي 
يمن

ا
  

  
  

  متوسط

  
  

  متوسط

خرابي به اندازه اي -
نيست كه آسيب انساني 

  ايجاد شود.
شكل هاي  تغيير -

ماندگار به ميزان كمي در 
  اعضا به وجود خواهد آمد.

خرابي به گونه اي نيست كه منجر به آسيب -
  جاني گردد.

شيشه ها خواهند شكست، اما اكثراً در قاب -
  باقي مي مانند.خود 

درها در قاب خود باقي مي مانند اما احتماًال -
  قابل استفاده نخواهند بود.

تعدادي،آسيب كم -
  خواهند ديد
  و تلفات،

  غيرمحتمل است.

جدي آسيب-
محدود ولي 
قابل مرمت و 
بدون آتش 
سوزي و 
  انفجار

با ساختمان-
 و مرمتتغييرات

قابل استفاده 
مجددخواهد بود 

آن قابل ولي هزينه
  توجه است.

II
I

  
ش)

ريز
رو 

ه  ف
فاد

ست
(ا

  

  
  
  
  كم

  
  
  
  شديد

گسترده   هاخرابي-
خواهد بود ولي فروريزش 

  نمي افتد. اتفاق
تغيير شكل ها بسيار زياد -

-انهدام پيشروندهاست ولي
غير محتمل خود بخودي،

  است.

  تغيير شكل ها بسيار زياد است.-
  تا حدودي فروريزش قابل قبول است.-

ها خواهند شكست و تا يك متر به درون  شيشه-
  ساختمان پرتاب مي شوند و خطر تركش دارند.

  درها مي شكنند و از قاب خود خارج مي شوند.-

دچار بسياري-
  شديدآسيب

  مي شوند.
درصد  25از  كمتر-

تلفات بوجود مي 
  آيد.

  آسيب كلي-
احتمال آتش -

سوزي جدي 
  است.

پذير مرمت-
نيست و احداث 

جديد ساختمان 
  به صرفه است.

IV  
)

اع)
 دف

بي
  

  
پايين 
  ترين

  
بسيار 
  شديد

  
  

فروريزش ناگهاني رخ    -
  مي دهد.

  مي دهد. فروريزش رخ-
شيشه ها خواهند شكست و صدمات ناشي از -

تركش شيشه زياد خواهد بود. پنجره ها از قاب 
  خود خارج مي شوند.

درها به درون پرتاب و از قاب خود خارج مي -
  گردند.

دچار بسياري-
  شديدآسيب

  مي شوند.
درصد  25بيش از -

مي تلفات بوجود
  آيد.

  
  

  آسيب كلي-

  
  

  غيرقابل مرمت-

               
هاي مشمول ضوابط پدافند غيرعامل بايد چگونه سازي آب مصرفي بهداشتي در ساختمانذخيره -35

  )99 تاسيسات مكانيكي نظارت مهر( باشد؟
  سازي متناسب با شرايط بحران براي تامين نياز يك هفتهذخيره) 1
  ساعت متناسب با شرايط بحران  24سازي براي حداقل ) ذخيره2
  سازي براي حداقل به ميزان نياز بك هفته) تحت هر شرايطي ذخيره3
  روز و متناسب با شرايط بحران 3سازي براي حداقل به ميزان نياز ) ذخيره4
 
  صحيح است. 4گزينه  21مبحث جزوه خالصه موسسه در  20اساس صفحه بر  واب:ج
  

  )98(صفحه : تأسيسات آبرساني
  ذخيره آب مصرفي بهداشتي، حداقل به ميزان نياز سه روز متناسب با پيش بيني شرايط بحران صورت گيرد.-
مجهز به پمپ جايگزين متصل به برق  طريق رايزر جداگانه و انشعاب كم آبده، آب حداقلي بهداشتي، در زمان بحران، از -

  )98اضطراري تأمين گردد. (صفحه 
استفاده از لوله هاي چنداليه (تا قطر موجود) ، توصيه مي شود. در سامانه لوله هاي فوالدي، استفاده از اتصاالت قابل انعطاف،  -

لرزه گيرها، شيلنگ هاي خرطومي، اتصاالت آكاردئوني مقاوم در برابر آتش يا حلقه هاي انبساطي در لوله هاي افقي طويل و در 
  ) 98وارهاي اصلي الزم است (صفحه محل تقاطع لوله ها با دي

  تغذيه شبكه آبرساني بهداشتي از دو سمت ساختمان انجام و بوسيله شيرآالت در هر طبقه به هم متصل شوند. -
  )99 ص(بكه آبرساني نصب گردد. شيرآالت قطع سريع مجهز به ضربه قوچ گير در ورودي و رايزرهاي اصلي ش -
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هاي زير در مورد تأسيسات و يك از گزينههاي مشمول ضوابط پدافند غيرعامل كدامدر ساختمان -36
  )99 تاسيسات مكانيكي طراحي مهر( رساني صحيح است؟تجهيزات آب

  ) مخازن آب ذخيره بايد در فضاي باز قرار گيرند.1
  هاي چند اليه براي تأسيسات آبرساني ممنوع است.) استفاده از لوله2
  سازي آب مصرفي بهداشتي بايد متناسب با شرايط بحران حداقل براي يك هفته صورت پذيرد.) ذخيره3
) در زمان بحران، آب حداقلي بهداشتي از طريق رايزر جداگانه و انشعاب كم آبده،  مجهز به پمپ جايگزين متصل به 4

  برق اضطراري تأمين گردد.
  

  .استصحيح  4گزينه  21جزوه خالصه موسسه در مبحث  20بر اساس صفحه  جواب:
  )98(صفحه تأسيسات آبرساني: 

  متناسب با پيش بيني شرايط بحران صورت گيرد. ميزان نياز سه روزذخيره آب مصرفي بهداشتي، حداقل به -
جايگزين متصل به برق ، مجهز به پمپ رايزر جداگانه و انشعاب كم آبدهآب حداقلي بهداشتي، در زمان بحران، از طريق  -

  )98اضطراري تأمين گردد. (صفحه 
، استفاده از اتصاالت قابل انعطاف، سامانه لوله هاي فوالدي. در توصيه مي شوداستفاده از لوله هاي چنداليه (تا قطر موجود) ،  -

در لوله هاي افقي طويل و در  لرزه گيرها، شيلنگ هاي خرطومي، اتصاالت آكاردئوني مقاوم در برابر آتش يا حلقه هاي انبساطي
  ) 98(صفحه  الزم استمحل تقاطع لوله ها با ديوارهاي اصلي 

  تغذيه شبكه آبرساني بهداشتي از دو سمت ساختمان انجام و بوسيله شيرآالت در هر طبقه به هم متصل شوند. -
  )99ني نصب گردد. (ص شيرآالت قطع سريع مجهز به ضربه قوچ گير در ورودي و رايزرهاي اصلي شبكه آبرسا -
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براي تهيه اين مجموعه زمان، زحمت و 
هزينه زيادي صرف شده است. هر گونه كپي 
برداري از اين مجموعه بدون اجازه كتبي 
پديدآورنده، عرفا و شرعا حرام و باطل بوده و 

 قابل پيگرد قانوني مي باشد ...

  به نام  بزرگ خالق هستي
  مهندس عزيز

ضمن تشكر از شما به منظور اعتمادي كه به مجموعه ما نمودين، 
يادآور مي شود كه اين بسته آموزشي تنها به منظور استفاده 
شخص خريدار بوده و در صورت دريافت و مشاهده اين مجموعه 

ر به صاحب اثاز هر طريق غير از تهيه از موسسه، بدانيد كه رضايت 
هيچ صورتي وجود نداشته و ضمن تماس با موسسه ضمن اطالع 
به منظور پيگيري امور حقوقي، بدين طريق حمايت خود را به 
منظور ايجاد انگيزه و تداوم در ارائه خدمات به مهندسين عزيز ، 

 شامل حال ما نماييد ...



ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش
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