
 3آزمونک مبحث  موسسه روبون

 دقیقه( 02)زمان پیشنهادی  

 

 به گچ اندود از اگر. شوند محافظت حرارتی مانع پوشش وسیله به باید شونده منبسط استایرن پلیهای عایق (1
 باشد؟ متر بایدمیلی چند آن ضخامت حداقل شود، استفاده حرارتی منع پوشش عنوان

1 )02   0 )11   3 )12   4 )8 
در صورت استفاده همزمان از فوم پلی استایرن در سیستم های سقفی و دیواری در یک ساختمان، بین فوم پلی  (0

 استارین دیوار تا سقف کدام اندازه قبول است.
1 )31 cm  0 )01 cm  3 )11 cm   4 )1 cm 

غیرقابل سوختن دارد و به شبکه بارنده رستورانی که ساختمان آن ساختاری چوبی و سنگین با دیوار خارجی  (3
خودکار مجهز است، طبق مقررات ملی ساختمان مبحث سوم، مجاز است حداکثر چه ارتفاع و حداکثر چند طبقه 

 روی زمین داشته باشد؟
 متر، چهار طبقه 02( 0    متر، سه طبقه 01( 1

 متر، دو طبقه 11( 4    متر، سه طبقه 02( 3

 تجمعی گزینه صحیح را انتخاب نمایید: در مورد راه خروج تصرف (4
 متر تجاوز نماید.  122در محل نشستن در فضای باز، مسافت تردد از هر صندلی تا بیرئن ساختمان نباید از  (1

 نفر بیشتر نباشد، مجاز نیست فقط یک راه خروج داشته باشد. 12بالکن داخلی که بار تصرف آن ها از  (0

 نفر باید حد اقل یک در خروج اصلی داشته باشد. 022تصرف تجمعی بار تصرف بزرگتر از  (3

 سانتی متر است. 102حداقل عرض راهروی پله ای که در هر دو طرف محل نشستن دارند،  (4
 گزینه صحیح را انتخاب نمایید: (1

 درصد طول دیوار محدود شود. 02بازشو دیوار مانع آتش باید مجموع عرض بازشوها به حداکثر  (1
سازه ای باالیی پیوسته بوده و به طور مطمئن دیوارهای مانع آتش باید از سطح زمین روی شالوده تا زیر صفحه سقف  (0

 به آن ها متصل شوند.

برای پنجره هایی که کامال در درون یک واحد مسکونی مستقل قرار گرفته است و چهار طبقه و کمتر را به هم وصل  (3
 ت.می کنند، به دوربند شفت نیاز نیس

 برای منافذ هواکش به دوربند شفت نیاز است. (4
برای جداسازی باشگاه ورزشی و سینما، در صورتی که به شبکه بارنده مجهز باشند، مقاومت الزم در برابر آتش  (2

 چند ساعت است؟
 ساعت 4( 4  ساعت  3( 3  ساعت 0( 0  ساعت 1( 1

 ......عدد است.نفر،  122حداقل تعداد راهروی خروج برای بار تصرف طبقه  (7
1 )0  0 )3  3 )4   4 )1 

 در کدامیک از موارد زیر نصب سیستم اعالم حریق دستی الزامی است؟ (8
 واحدی 01( ساختمان مسکونی 0   ( اقامتگاه غیرموقت سازمانی1

 ( هر سه مورد4   های نیایش و جشن( مکان3

 متر است:حداکثر چند نوزاد  2طول بن بست در مرکز شبانه روزی مراقبت از (9
1 )2  0 )9  3 )11   4 )02 

حداقل مقاومت الزم برای جداسازی بین مجموعه ورزشی سرپوشیده و کالس های درس در یک مجموعه  (12
 دانشگاهی حداقل چساعت است.

1 )4  0 )3  3 )0   4 )1 
 


