
 22آزمونک مبحث  موسسه روبون

 دقیقه( 20)زمان پیشنهادی  
 کافی ساختمان از نگهداری و مراقبت برای حقیقی بازرس یک فقط انتخاب زیرهای ساختمان از کدامیک برای (1

 باشد؟می
 واحدی پنج مسکونی طبقه پنج ساختمان (1

 واحدی دوازده پنج طبقه سه مسکونی ساختمان (2

 واحدی هشت چهارطبقه تجاری ساختمان (3

 واحدی ده طبقه دو تجاری ساختمان (4
  کنید؟ انتخاب را صحیح گزینه ساختمان یک مکانیکی تأسیسات انبساط منابع بازرسی مورد در (2

 . شود اقدام آن معایب رفع به نسبت و شده بازرسی بار یک حداقل ساالنه (1
 .شود اقدام آن معایب رفع به نسبت و شده بازرسی بار دو حداقل ساالنه (2

 معایب آن اقدام شود. رفع به نسبت و شده بازرسی بار یک سال دو هر حداقل (3

 .شود اقدام ان معایب رفع به نسبت و شده بازرسی بار یک سال سه هر حداقل (4
 آسانسور و سامانه حفاظت از حریق کدام گزینه صحیح است: بازرسی مورد در (3

  حداقل ساالنه یکبار-یکبار ساالنه حداقل(1
 حداقل ساالنه دوبار-یکبار ساالنه ( حداقل2
 حداقل ساالنه دوبار-دوبار ساالنه (حداقل3
 حداقل ساالنه یکبار-دوبار ساالنه (حداقل4

  است؟ قبول قابل ساختمان یک کاربری تغییر جهت زیر موارد از کدامیک ارائه (4
  است. قبول قابل کنترل بدون کاربری تغییر طبقه دو تاهای ساختمان برای (1
 اشتغال پروانه دارای حقوقی یا حقیقی شخص از ساختمان ملی مقررات ایسازه مباحث تأمین بر مبنی الزم تأییدیه (2

  شهرسازی و راه وزارت طرف از مهندسی کار به
 یا حقیقی شخص از جدید کاربری برای ساختمان ملی مقررات مباحث مجموعه الزامات تامین بر مبنی الزم تأیید (3

  شهرسازی و راه سازمان طرف از کار به اشتغال پروانه دارای حقوقی
 .دارد کاربری تغییر را ساختمان یک تواننمی وجه هیچ به (4

ها باید هر سال ................. توسط بازرس .................... طبقه معاینه فنی موتورخانه 5در یک ساختمان مسکونی  (5
 د.انجام شو

 حقوقی –( یک بار 2    حقیقی –( یک بار 1
 حقیقی –( حداقل دوبار 4    حقوقی –( حداقل دوبار 3

دسترسی به واحد مسکونی قرار دارد  پنجره خارجی فضای غذاخوری که .................... متر باالتر از معبر (6
.................... 

 در صورت نصب قفل مخصوص پنجره نیاز به توری سیمی ندارد. – 1.7( 1
 نیازی به قفل  مخصوص پنجره و شبکه توری ندارد. -1.5( 2
متر محافظت لیمی 24سیم در  12باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسط صفحه توری بافته شده متشکل از  – 3.1( 3

 شود.
 باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسط صفحه توری محافظت شود. – 1.8( 4

شیرهای  –های بازرسی در تأسیسات مکانیکی ساختمان از جمله، کالهک خروجی دود دیگ بخار حداقل دوره (7
 های تخلیه هوا به ترتیب چگونه است؟صافی –اطمینان دما و فشار تحت فشار 

 حداقل ساالنه دوبار –حداقل ساالنه یک بار  –( حداقل ساالنه یک بار 1
 حداقل ساالنه یک بار –حداقل ساالنه یک بار  –( حداقل ساالنه دو بار 2
 حداقل ساالنه دو بار –حداقل ساالنه یک بار  –( حداقل ساالنه دو بار 3
 حداقل ساالنه یک بار –حداقل ساالنه دو بار  –( حداقل ساالنه یک بار 4
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 ......................... .درهای نرده اطراف استخر اگر ارتفاعی کمتر از ........................ داشته باشد  (8
 دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی قرار گیرد. –متر  1.2( 1
 نیاز به استفاده از قفل نیست. –متر  1.9( 2
 دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی قرار گیرد. –متر  1.4( 3
 سمت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد.دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در ق –متر  1.4( 4

 ایمنی و بهداشتی ساختمان مسکونی در حال بهره برداری به عده کیست:مسئول حفظ و نگهداری  (9
 ک یا ساکن(مال4  ( شهرداری3   (ناظر2  مجری (1

در فضای خارجی هر ساختمان شامل راهروهای خارجی، پاگردها و راهروهای خارجی باید روشنایی حداقل .....  (10
 لوکس در ..... ساعت در طول شبانه روز تامین شود.
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