
  1401ور يشهر آزمون - سوال اعتراض به فرم
 شماره داوطلبي

 نمره آزمون   نام  
  

   نام خانوادگي

 رشته امتحاني
  

 شماره شناسنامه
  

 سال تولد
  

  آزمون محل استان
  

 شهرستان محل آزمون
  

 كد ملي
  

 آدرس محل اقامت

  

        ثابت تلفن    همراه تلفن
   :درخواست يا و موضوع

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

  
  

  سوال پاسخ صحيح ندارد و بايد حذف شود. ، 17مبحث  3-2-5-17بر اساس بند جواب: 
  شيرها  17-5-2-3
هايي كه شير گاز در مجاورت كليد و پريز برق، جعبه تقسيم، جعبه فيوز قرار مي گيرد، شير گاز بايد در محل ج)

صب شود. اگر ي از آنها نسانتيمتر 10ريز و يا در فاصله افقي سانتي متري باالتر از كليد يا پ 10در ارتفاع حداقل 
  سانتي متر فاصله ضروري است.  50شير اجبارا در زير كليد يا پريز قرار گيرد رعايت حداقل 

تراز ذكر شده و پايين تر از تراز ذكر شده و پايين تر از ارتفاع كليد و پريز در نصب شير گاز در تراز پايين تر از  د)
  ز لبه كليد و پريز داشته باشد.سانتي متر فاصله افقي ا 10 حداقل صورتي مجاز است كه

  
صحيح  3اگر منظور از فاصله از مركز كليد و پريز باشد گزينه  3-2-5-17بند قسمت ج مطابق 

 دارد.نبيشتر است و نياز به رعايت فاصله افقي از لبه پريز  سانتيمتر 50از  Aباشد چون نقطه مي
ر و دفاصله از لبه كليد و پريز تأكيد شده  رعايت به 17مبحث  3-2-5-17بند د  قسمتدر ولي 

صحبتي از فاصله از مركز كليد و پريز نشده است لذا طبق فواصل مبحث نيز جاي ديگر هيچ 
نيز مجاز نيست (با توجه به  Dضمن اينكه نقطه  باشد. نميمجاز به نصب شير  A داده شده نقطه

مركز كليد و پريزهاي استاندارد در بازار از  سانتيمتر 4كردن  كسرها از لبه كليد و پريز و فاصله
 .بنابراين اين سوال گزينه صحيح ندارد و بايد حذف شود فواصل داده شده)

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



  

  
  

مبحث  48صفحه  4-6-22 و 38صفحه  1-4-5-22و  37صفحه  2-3-5-22 بند بر اساسجواب: 
   صحيح است. 4گزينه  16مبحث  37صفحه  11-5-2-16بند و  16تعاريف صفحه و  22

  
  به عنوان گزينه صحيح اعالم شده است) 3، گزينه يد اعالمي دفتر محترم مقررات ملي(بر اساس كل

پكيج آب گرم جزو ضوابط مبحث  38صفحه  1-4-5-22و  37صفحه  2-3-5-22 بر اساسطبيعتا 
 22تقيم در مبحث مي باشد. اما در خصوص ماشين ظرفشويي و ماشين لباسشويي بصورت مس 22

 ، اين وسايل16مبحث  37صفحه  11-5-2-16بند  و 16تعاريف صفحه  بر اساساشاره نشده است اما 
بايد مورد بازرسي قرار  48صفحه  4-6-22د و طبق بند نجزو لوازم بهداشتي محسوب مي شو

  صحيح است. 4بگيرند. بنابراين گزينه 
  

  )48(صفحه  لوازم بهداشتي 22-6-4
  لوازم بهداشتي بايد ساالنه دوبار و براي موارد زير بازرسي شوند:

  اطمينان از استقرار و استحكام تكيه گاه هاي لوازم بهداشتي در محل نصب. -الف
  ها.از سالمت و عدم نشتي آن هاي آب سرد و گرم و اطمينانبازرسي اتصال لوله -ب
  هاي فاضالب و اطمينان از سالمت و عدم نشتي آنها.بازرسي اتصال لوله -پ
  ها در صورت لزوم.بهداشتي و تميز كردن يا تعويض آنهاي لوازم بازرسي سيفون -ت
 ما و تعمير يا تعويض در صورت لزوهنك، فالش والو، شير شستشوي توالتبازرسي شيرهاي لوازم بهداشتي، فالش تا -ث
  بهداشتي فرسوده يا آسيب ديده.تعمير لوازم بهداشتي معيوب و تعويض لوازم  -ج
 

  )37(صفحه رفشويي ماشين ظ 16-2-5-11
الف) اتصال لوله آب از لوله كشي آب آشاميدني به ماشين ظرفشويي بايد با فاصله هوايي يا لوازم جلوگيري از برگشت 
جريان صورت گيرد . اگر لوازم جلوگيري از برگشت جريان در داخل ماشين پيش بيني شده باشد ديگر نياز به نصب 

  نيستصال ماشين به لوله آب مصرفي انه در محل اتلوازم جلوگيري از برگشت جريان جداگ
فاضالب خروجي از ماشين ظرفشويي بايد با اتصال غير مستقيم به لوازم بهداشتي ديگر، كف شوي يا علم فاضالب  ب)

  بريزد.
  

  )16(صفحه  علم تخلية فاضالب
ويي ماشين رخت شويي يا ماشين ظرفش يك لوله قائم فاضالب كه مي تواند براي تخلية غير مستقيم فاضالب خروجي از

  به كار رود و فاضالب ماشين از طريق شيلنگ به آن ريخته شود.
--------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  



  
  

  . و به همين دليل سوال بايد حذف شود جواب: شكل ترسيم شده اين سوال در كل ايراد دارد
 داخل شكل و چون نوشته شده است. ييدستشو ،چهارم ترسيم شده و وسيلهتوالت  در شكل سه عدد

ن بود ناهم سطح به علت ييكه دستشو يصورت در گذاشته نشده استهواكش  ،ترسيم شدههم سطح 
د در حاليكه در تمامي گزينه ها براي هواكش نياز نداركفشو اصال  از طرفي دارد. يهواكش كمك نياز به

.شكل، فاقد گزينه صحيح استسوال به علت ترسيم اشتباه ت. بنابراين آن هواكش را الزامي دانسته اس
--------------------------------------------------------------------  

  
  بايد حذف شود. پاسخ صحيحهر دو صحيح هستند و سوال با دو  4و  3 هاي گزينه جواب: 

D1 ،D2 ،D 2  وD3 باشد ولي درست ميD 3 : با توجه به  
H m 4 

                D cm 3 /      2-8-17جدول  بر اساس    20 /    24 860 24 3 61950   ظرفيت24
  

دودكش مشترك بايد حداقل  رقط 9-3-8-17است مطابق بند  cm20 (قطر لوله رابط) برابر D3از طرفي چون 
  تر از قطر لوله رابط باشد.يك اندازه بزرگ

تر و از لحاظ اقتصادي منطقي 4گزينه  باشد، ضمن اينكهنيز صحيح مي 4نه ، گزي3عالوه بر گزينه  بنابراين
  باشد.مي 3تري از گزينه نيز گزينه مناسب

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



 
  

  صحيح است.  1گزينه  17مبحث  14صفحه  2-2-1-17جواب: بر اساس بند 
  به عنوان گزينه صحيح اعالم شده است) 2، گزينه يد اعالمي دفتر محترم مقررات ملي(بر اساس كل

  مجري  17-1-2-2
كار  ةاز ادام تواندميناظر  ، مهندسد از اين مقرراتدر صورت تخطي مجري از مسئوليت ها و تعهدات خو ث)
، به گزارش مربوطه را جهت استيفاي حقوق مشترك به مراجع ذيصالح پيش لوگيري نموده و در صورت لزومج

  بيني شده در قانون ، منعكس نمايد.
مي باشد و سوال مشكلي ندارد و تنها  1همانگونه كه مشاهده ميشود پاسخ سوال كامال منطبق با گزينه 

  .گزينه صحيح اشتباه بيان شده است و بايد اصالح شود
 


