
  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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گزينه ؟ صحيح است. 16مبحث  88صفحه  5-2-4-16جواب: بر اساس قسمت ب بند 
  

  شاخه هاي افقي، لوله هاي قائم، دوخم 16-4-2-5
  لولة قائم فاضالبي ب)

يير قطر اگر تغمت) بايد تا جائي كه امكان دارد، در تمام طول آن ثابت بماند. قطر لولة قائم فاضالب (در پايين ترين قس )1(
نبايد قطر لوله كمتر از نصف قطر لولة قائم در پايين ترين قسمت  لولة قائم در طبقات باال ناگزير باشد، در هيچ حالتي

  )88(صفحه  باشد. آن
  

ميليمتر است و  150يعني  300قطر لوله قائم در طبقات برابر نصف  "حداقل"طبيعتا با اين بند مشخص است كه 
را انتخاب نموده است اما بايد توجه شود كه در سوال  3بوده است كه گزينه احتماال مدنظر طراح محترم همين 

و به  "حداكثر"قطر لوله مذكور مي تواند باشد نه  "حداقل"رف مع 150د خواسته شده و طبيعتا عد "حداكثر"
  باشد كه در گزينه ها نيست و مدنظر طراح محترم هم نبوده است. 300عبارتي حداكثر مي تواند 

 .اشتباه بوده و بايد حذف شودساده، بنابراين اين سوال 

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



  
  
 

را  4و  3، دو گزينه مقررات ملي ساختمان ايران دفتر محترماوليه  كليدبا توجه به اينكه در جواب: 
چرا كه  مدار ي حذف سوال مورد نظر راتقاضا ،نموديدانتخاب اين سوال همزمان به عنوان پاسخ صحيح 

. لذا خواهشمند است صحيح در سوال، به آن پاسخ ندادم دو گزينهدر هنگام آزمون با درك وجود مسلما 
ش وجود دو جواب صحيح در گزينه با توجه به صرف زمان زياد در جلسه آزمون براي اين سوال و پذير

  اين سوال حذف گردد. و ساير داوطلبان، اينجانبها جهت جلوگيري از تضييع حق 
-------------------------------------------------------------------- 

 
  اين سوال داراي دو گزينه صحيح است و بايد حذف شود.جواب: 

  هدف -21-1-3
هدف اين مبحث، تعيين حداقل ضوابط براي طراحي و اجراي ساختمان، تأسيسات و فضاي عمومي ساختمان در 
برابر اثرات ناشي از تهديدهاي غيرطبيعي كه از طريق دشمن است، مي باشد به طوري كه با رعايت آن ها، انتظار 

   مي رود:
تامين نمود و خسارات سازه اي و تلفات  4-1-21طابق جدول ساختمان ها بتوانند حداقل عملكرد سازه اي را م 

 جاني را به حداقل برسانند.

با درجه اهميت ويژه، پس از انفجار، قابليت بهره برداري و خدمت رساني خود را حفظ كنند.  1ساختمان هاي گروه  
، طراحي براساس در صورتي كه اين ساختمان ها، به عنوان هدف راهبردي دشمن باشند (برخورد مستقيم)

  دستورالعمل هاي ويژه ابالغي سازمان پدافند غيرعامل كشور صورت مي گيرد.
  

مي باشد كه ساختمان  21كتاب مبحث  2صفحه  3-1-21كامال مشخص است كه هدف طراح محترم، بند 
 2و  1گزينه هاي  6صفحه  2-1-21از بين گزينه ها انتخاب شود و طبق جدول يژه)، (با اهميت و 1گروه 

محسوب مي  زياد)با اهميت ( 3و بسيار زياد)با اهميت ( 2و ويژه) با اهميت ( 1سوال به ترتيب گروه  3و 
  وجود دارد: 9در صفحه  4-1-21اماااا جدول ديگري به شماره  شوند.

  
  



  

 
  

متفاوت بسته به سطح خطر انفجار، داراي سطح عملكردي  2و  1در جدول مشاهده مي شود كه گروه هاي 
(يعني مي باشند داراي سطح عملكرد استفاده بي وقفه   4و  3در سطح خطر انفجار  1گروه  مي باشند.

  4در سطح خطر انفجار  2روه گ و ساختمانهايد)ناين سطح عملكرد را ندار 2و  1سطوح خطر در  1گروه 
  .مي باشندداراي سطح عملكرد استفاده بي وقفه 

  .و بايد حذف شودا اشتباه بوده مسلم ساده، بنابراين اين سوال 
  
 


