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  52و  22سواالت شماره  موضوع و يا درخواست:

  
روشويي بر روي يك ديوار،  5در تنها فضاي استقرار روشويي در يك مكان عمومي، حداقل طول مورد نياز براي نصب  -22
  صورت لگن سرتاسري چند سانتي متر است؟به
1 (456      2 (394      3 (316      4 (290  
  

  صحيح است. ؟گزينه  16مبحث  31و  30صفحه  1-5-2-16بر اساس بند  جواب:
  دستشويي 16-2-5-1

ميلي متر طول آن بايد به عنوان يك دستشويي تلقي شود و همه الزامات  500ت) اگر دستشويي به صورت لگن هاي سرتاسري باشد، هر 
  )31(صفحه  مندرج در اين مقررات در مورد آن رعايت شود.

  )31ميلي متر باشد. (صفحه  450، نبايد كمتر از سطح ديوار مجاور يا هر مانع ديگرفاصله محور دستشويي از  ث)
در اماكن عمومي چنانچه در محلي چند دستشويي پيش بيني شده باشد، حداقل يكي از آنها بايد براي استفاده افراد معلول اختصاص ج) 

  )31(صفحه داده شود. 
 )31ميلي متر بايد در جلو دستشويي معلول پيش بيني شود. (صفحه  1220و عمق  ميلي متر 760رض دست كم فضاي آزاد به ع )2( 

با توجه به توضيحات سوال، چون تنها فضاي استقرار روشويي مي باشد، بايد حداقل يكي براي استفاده افراد معلول طراحي 
ميليمتر كه  760براي هريك در نظر ميگيريم و يكي را با عرض ميليمتر  500روشويي را با طول  5عدد از  4شود. بنابراين 

ميليمتر  450مورد استفاده افراد معلول باشد. از طرفي فاصله آكس محور هر روشويي تا ديوار يا هر مانع ديگر، حداقل برابر 
)انع برابر ميليمتر در نظر گرفته شده، بنابراين فاصله بر روشويي تا ديوار يا م 500ض طول است كه با فر ) 500450 2002 

  ميليمتر خواهد بود و داريم:
( ) ( )L mm cm     4 500 760 2 200 3160 316 

مشكلي كه در حل اين سوال وجود دارد اين است كه اشاره نشده روشويي مربوط به معلول در كدام قسمت قرار دارد. حل 
باشد. حال اگر روشويي مورد نظر در گوشه انتهايي قرار باال براي زماني است كه روشويي معلول در بين ساير روشويي ها 

  داشته باشد، داريم:
( ) ( ) ( )L mm cm      4 500 760 1 200 1 70 3030 303 

بنابراين چون سوال ميزان حداقل را خواسته است، گزينه صحيح در بين گزينه ها وجود ندارد و اين سوال بايد حذف شود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------



براي اينكه اين شيبراهه  aدر برش زير تراز و موقعيت توقفگاه عمومي ساختماني مشخص شده است، حداقل طول  -52
  حداقل مجاز ارتفاع الزم براي عبور خودرو را داشته باشد، چند متر است؟ Bدر محل 

1 (11  
2 (10                      
3 (12  
4 (6/10 
  

  صحيح مي باشد. 1جواب: براساس كليد سازمان گزينه 
و از طرفي قسمت  "توقفگاه عمومي"در حل اين سوال مشكلي كه وجود دارد اين است كه در صورت سوال اشاره شده 

	:داريم  70صفحه  7و   6-2-10-5-4طبق بند  4روباز مي باشد. حال اينكه در كتاب مبحث  شيبراه،ورودي  	

مجاز است. در طول كمتر  %16متر، با حداكثر شيب  20با طول بيشتر از  ، شيبراه هاي مسقفدر توقفگاه هاي عمومي 4-5-10-2-6
  .باشد.  %10است؛ اما حداكثر شيب يك متر ابتدا و يك متر انتهاي آن بايد مساوي يا كمتر از  %17متر حداكثر شيب مجاز  20از 
است. حداكثر شيب يك متر ابتدا و يك  %15 ،در توقفگاه هاي متوسط و بزرگ خصوصيحداكثر شيب در شيبراه روباز  4-5-10-2-7

  باشد. %10متر انتهاي آن بايد مساوي يا كمتر از 
در حل اين سوال،  16و  15براي شيبراههاي روباز در توقفگاه عمومي، صحبتي نشده است و داوطلب بين انتخاب درصد 

درصد)، انتخاب  15ه يعني درصد كمتر (دچار سردرگمي خواهد شد كه احتماال نظر طراح اين بوده كه حالت محافظه كاران
چرا در سوال  امااااا اگر اينگونه است،متر شود (طبق اعالم دفتر مقررات ملي)  11شود كه اگر اين چنين باشد كه پاسخ 

  شده است؟؟؟ 1درصد پاسخ گزينه  16درصد در نظر گرفته شده و با شيب  16بعدي كه ادامه اين سوال است، شيب 
  ال حذف شود تا حق داوطلبان تضييع نشود.وخواهشمند است اين سبنابراين 
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