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  مهندس راز آکادمی سیستان پی

 آموزش تصویری مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 00و  02و  02 آزمون آزمایشی مباحث

 ویژه آزمون ورود به حرفه

 

 نظارت و اجرای مهندسی عمران

 نظارت و اجرای مهندسی معماری
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نصب تابلوی شماره طبقات به منظور مشخص کردن تراز تخلیه و دسترسی به فضای پناه و ( ١

شت بام در کدام ساختمان ها الزامی است؟ )تألیفی(پ  

گروه های ساختمانی دارای تصرف های خ( ١   

١و ۲( ساختمان های گروه ۲  

(۸( ساختمان های بلند مرتبه )گروه ۳   

۴( تمام گروه های ساختمانی باالتر از ۴  

پاسخ صحیح است. ۴گزینه   
 

، شماره طبقات۳، جدول شماره ۲۲، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث   

 

 (یفیکجاست؟ )تأل OSHAکار بر اساس ضوابط  یطمح یمنیمحل نصب عالمت ا  ( ۲

 بروی وسایل نقلیه تانکر دار و نشت مواد( ۱

 .بروی مخازن و کانتینرهای موادی که در محل کار مورد استفاده قرار می گیرند( ۲ 

 واگن های مخزن دار( ۳ 

 بروی لوله ها و کانتینرهای حاوی مخازن خطرناک( ۴ 

 جواب صحیح است. ۲گزینه  •

 .۳، مورد ۷، جدول شماره ۲-۴-۱-۲۲، بند ۸۸ ، ص١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث  •

ه ب یاخواهد شد  یدهآنچه در زمان خطر شن یازنگ خطر آتش است. آ یستمس یدارا یساختمان( ۳

 یاذکر شود  یواکنش اضطرار یراهنما یدر تابلو یدخواهد بود با یتقابل رو یصورت عالئم نور

 (یفیتابلو چقدر است ؟ )تأل ینو مساحت ا یر؟خ
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 مترمربع ۲٫١۳۸ -بله ( ١

 مترمربع ۲٫١۸حداقل  -خیر( ۲

 مترمربع ١/۸۲حداکثر  -خیر ( ۳ 

 مترمربع ١٫۳۸ -بله ( ۴

 جواب صحیح است. ١گزینه  •

، راهنمای نوشتاری، مورد ۳-۲-۸-۲۲، بند ۴۳، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

، شرایط نصب تابلوهای راهنمای واکنش اضطراری و تخلیه اضطراری ۴-۸-۲۲، بند ۴۴ج. ص 

سانتیمتر از کف تمام شده فاصله داشته  ١١۸ساختمان، ضلع زیرین تابلوی نصب شده باید حداکثر 

سانتی متر مربع را دارد  ١۳۸۲سانتیمتر است. که مساحتی برابر  ۴۸در  ۳۲باشد. حداقل ابعاد تابلو 

 متر مربع( ۲٫١۳۸) 

 نصب تابلوی راهنمایی و رانندگی و همچنین تابلوهای تبلیغاتی در پیاده رو ... ( ۴

 غیرمجاز است( ١

 .مجاز است( ۲

 مقررات مجاز است.در صورت رعایت ( ۳ 

 اولی مجاز و دومی غیرمجاز است.( ۴

 جواب صحیح است. ١ینه گز •

 ۱-۳-۷-۲۲، بند ۱۱، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث  •
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زمانی ادامه یابد؟ )تألیفی(آژیر اعالم حریق باید تا چه ( ۸    

 تا پایان تخلیه تمام ساکنین ساختمان( ١

 تا پایان عملیات امداد و نجات( ۲

 تا زمان دریافت دستورات بعدی توسط مامور آتش نشانی  (۳ 

 تا زمان رفع خطر آتش سوزی.( ۴

جواب صحیح است. ١گزینه     

 .۲-١۳-۳-۲۲، بند ۳۲، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲حث مب

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ )تألیفی(( ۱  

یاز به مجوز نتابلوهای هشدار دهنده نسبت به حیوانات وحشی و منع کننده از آب تنی ( ١

 .ندارند

مترمربع نیاز ۲/۲۸ ر دهنده موقت در ساختمان در حال احداث به مساحتتابلوهای هشدا( ۲

 .به مجوز ندارند

 .ماها می توانند در مسیر بزرگراهها نصب شده و قابل رویت باشندعقربه های ساعت یا بادن(۳

 تابلوها و پالک های معرف کاربری از جمله تابلوهای غیرمجاز محسوب می شود.(۴

 پاسخ صحیح است. ۴گزینه 

، انواع پالک ها و ۴-۷-۲۲، بند ۱۱، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

گزینه  ۳-١-۲-۷-۲۲، بند ۱۴ص : ۲گزینه . ١۲-١-۲-۷-۲۲، بند ۱۸ص : ١تابلوهای مجاز گزینه 

ی که کل یا بخشی از آن به شکل متحرک طراحی ؛ هر نوع تابلوی۲-۳-۷-۲۲، بند ۱۸ص : ۳
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شده باشد و در مسیر بزرگراهها قابل رویت باشد، غیرمجاز است. این ممنوعیت شامل عقربه 

های ساعت، بادنماها و پرچم ها یا آن دسته از تابلوهای موقتی که نصب آن ها مجاز دانسته 

 شده، نیست.

و الزام به  HSEموظف به استفاده از خدمات مشاوران  یرز یسازندگان کدام دسته از ساختمان ها( ۷

 (فیی)تأل یستند؟ن یتصالح یافراد دارا یقاز طر یستز یطو حفظ مح یمنیضوابط بهداشت، ا ینتام

 (۸بلند )گروه  ی( ساختمانها١ 

 بزرگ یتجمع ی( مجتمع ها۲

 (۷)گروه  یادار ی( ساختمان ها۳ 

 یآموزش ی( مجتمع ها۴

 پاسخ صحیح است. ۳گزینه 

، سازندگان کلیه ۳-١-۱-۲۲، بند ۴۸، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

زرگ موظف به ساختمان های بلند )گروه( و مجتمع های تجاری و آموزشی و درمانی و تجمعی ب

 استفاده از خدمات مشاوران

H.S.E  و الزام به تأمین ضوابط بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست از طریق افراد دارای

 ، از جمله بکارگیری استانداردهای ملی و معتبر و تابلوهای ایمنی هستند.صالحیت

 و نکته: به فعل ها در صورت سوال دقت نمایید.
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تواند بر اساس ....................حداقل ارتفاع  یمرجع صدور پروانه ساختمان در هر منطقه شهر م( ۸

 یمنیا یتابلو ین. و همچنیدعالم نماو ا یینهشداردهنده را تع ینصب عالمت نور یالزام

 است یگر اطالعاتیانساختمانها ب یساتو موتورخانه ها و تاس یصنعت ی............................در کارگاهها

 (یفیندارند. )تأل یبه خطر ارتباط یماکه مهم هستند اما مستق

 اخطار –نقطه ساختمان ها  ینباالتر (١ 

 یاطاحت ۔تابلوها یرینحداقل ارتفاع حد ز (۲ 

 توجه – یهمتوسط ارتفاع ابن )۳ 

 هشدار -دست انداز بام  یی( حد نها۴ 

 .است یحپاسخ صح ۳ ینهگز          

، تبصره: مرجع صدور ۴-۲-۳-۲۲، بند ۲۳، ص ١۳۳۱ یرایشساختمان، و یمقررات مل ۲۲ مبحث

 یحداقل ارتفاع الزام یهتواند بر اساس متوسط ارتفاع ابن یپروانه ساختمان در هر منطقه شهر م

، مورد ت، ١-۳-۱-۲۲، بند ۸۳. ص یدو اعالم نما یینهشدار دهنده را تع ینصب عالمت نور

 به خطر ارتباط ندارند. یمااست که مهم هستند اما مستق یاطالعات یانگرتوجه: ب

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ )تألیفی((۳

ا ه تابلو یا سازه عالئم و دستگاه های انتشار دهنده عالئم صوتی و نوری باید در مقابل خروجی( ١

 نصب شود.

مجوزهای صادره برای سیستم های اعالم و اطفای حریق باید بصورت ادواری تمدید و اعتبار ( ۲ 

 .آن ها کنترل شود
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طراری نباید جهت آن با جهت ساختمان یکی باشد و به صورت تابلوی راهنمای واکنش اض( ۳ 

 .رنگی تهیه و چاپ شود

 رنگ قرمز و زرد از رنگ های مورد استفاده در عالئم ایمنی در برابر حریق می باشند.( ۴ 

 پاسخ صحیح است. ۲گزینه 

؛ ١-۲-۳-۲۲، بند ۲۳ص : ١گزینه . ۷-١۲-۳-۲۲، بند ۳١، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

تابلو یا سازه عالئم و دستگاه های انتشار دهنده عالئم صوتی و نوری نباید به گونه ای ساخته یا نصب شود که 

ص : ۳ه هیچ بخشی از سطح یا پایه آنها مانع استفاده از هر نوع پله فرار و خروجیها در ساختمان شود. گزین

، مورد ب وث؛ تابلوی راهنمای واکنش اضطراری باید جهت آن با جهت ساختمان یکی باشد و ۴-۸-۲۲، بند ۴۴

رنگ قرمز و سبز از رنگ  ۴، جدول شماره ١-١۲-۳-۲۲، بند ۳۲ص : ۴نگی تهیه و چاپ شود. گزینه به صورت ر

 های مورد استفاده در عالئم ایمنی در برابر حریق می باشند.

 نیدر کارگاه است؟ و همچن یمنیتابلوها و عالئم ا یحصح یریپس از صدور پروانه نصب کدام نهاد ناظر بر بکارگ( ١۲

 (یفیعهده دار کنترل تابلو هاست؟ )تأل یچه کس یاو  یچه نهاد یشهر یدر بخش نصب تابلوها

 مهندسان ناظر یو عموم یدولت یمراجع صدور پروانه ساختمان ها )١

 ها یو شهردار یشهر یریتمد - یوزارت تعاون، کار و امور اجتماع  )۲ 

  و مالکان یانکارفرما-ساختمان یسازمان مقررات مل )۳ 

 کشور مسئول تابلو یرعاملسازمان پدافند غ )۴

 پاسخ صحیح است ۲گزینه  •

، مجوز تابلو و عالئم تصویری: پروانه نصب تابلو است ١۳، ص ١۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث  •

که پس از انطباق آن با مشخصات مجاز، توسط نهاد مسئول صادر و به متقاضی ارائه می شود. در نصب تابلوهای 

اد مسئول بوده و کنترل تابلوها و عالئم را عهده دار است. نظارت بر شهری مدیریت شهری و شهرداری نه

 ها با وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است. بکارگیری صحیح تابلوها و عالئم ایمنی در کارگاه
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 هنده چه چیزی می باشد؟ )تألیفی(شکل زیر چیست و این عالمت نشان د ( ١١

 شیر یکطرفه خروجی-( انشعاب کم آبده١

 ( شیر خودکار قطع جریان گاز تخلیه اضطراری گاز۲ 

 اصل موازی سازی-( درب های هوا بند۳ 

 ( سوپاپ ضدانفجار جریان هوای نرمال۴ 

 پاسخ صحیح است. ۴گزینه 

 الف-۷-۷-۲١، شکل ١۲۸، ص ١۳۳۸مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲١مبحث 

مسلح به بتن  یها یهاز ................ در درون خاک و قدرت عبور از ال یشب یمدرن قدرت نفوذ یبمب ها ( ١۲

........................... از  ینزم یرسرعت انتشار انفجار بمب در ز ینباشند و همچن یاز ........... را دارا م یشضخامت ب

 .است یانفجار سطح

 یشتریمتر ب ۱-متر ۳۲ )١ 

 یشتریمتر ب یسانت ۱۲۲-متر ۳۲ )۲

 یمتر کمتر ۱۲-متر ۱۲۲۲ )۳ 

 یکمتر–متر  ۱-متر یسانت ۳۲۲۲ (۴

 ، ص١۳۳۸مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲١پاسخ صحیح است. مبحث  ۴گزینه 

متر در درون خاک و قدرت عبور از الیه های  ۳۲ن قدرت نفوذی بیش از بمب های مدر. ١-۱-۳-۲١، بند ۴۴

 متر را دارا می باشند. ص ۱بتن مسلح به ضخامت بیش از 

انفجار در داخل زمین، انفجار بمب )یا پرتابه های دیگر( در داخل زمین، با فشار گاز حاصل  ۱-۳-۲١، بند ۴۳

اط بدنه، منجر به تشکیل موج فشار تقریبا کروی، در تمام جهات می شود که سرعت انتشار از انفجار و انبس

 کمتری نسبت به انفجار هوایی و سطحی( دارد.
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با نرخ کرنش باال، پس از عبور از  ینامیکیو د یکیاستات یتحت اثر بارها یمصالح فوالد( ١۳

مجدد قادرند حدود چند برابر کرنش حد  یبه مرحله سخت شدگ یدنتا رس یم،مرحله تسل

 (یفیرا تحمل کنند؟ )تأل یمتسل

 برابر  ١۸ ) ۲     .کنند یحمل نمت )١ 

 برابر ۸ ( ۴      برابر ١۲ ) ۳

 پاسخ صحیح است. ۲گزینه 

 .۳-۸-۴-۲١، بند ۸۷، ص ١۳۳۸مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲١مبحث 

 نصب یمقاوم در برابر اثرات انفجار برا یفضاها یجادا یرعامل،طبق کدام اصل در پدافند غ( ١۴

 (یفیضرورت دارد؟ )تأل ییو حفظ دارا یبا هدف حفاظت جان یزاتو تجه یساتو عبور تاس

 یداراصل نصب پا )١ 

 یاصل چند عملکرد )۲

 یدهفا-ینهاصل هز )۳ 

 بحران یریت( اصل مد۴

 پاسخ صحیح است. ۳گزینه 

 ۱-١-۷-۲١، بند ۳١، ص ١۳۳۸ساختمان، ویرایش مقررات ملی  ۲١مبحث 

ست؟ )تألیفی(مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر صحیح ا ۲١طبق مبحث  ( ١۸  

 ( بازتاب موج در اطراف مانع، به زاویه برخورد موج، بستگی ندارد.١

ت که فشار، بیش از فشار محیطی ( مدت زمان گام مثبت موج انفجار در هوا زمانی اس۲ 

 است.

( مصالح بنایی غیر مسلح، به دلیل جرم زیاد می توانند برای بارهای انفجاری حوزه نزدیک ۳ 

 مورد استفاده قرار گیرند.

 ( حرکت افقی دیوار قائم، در طراحی اجزای سازه مدفون نمی تواند مبنای بارگذاری باشد.۴ 
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 پاسخ صحیح است. ۲گزینه 

، مورد ب، مدت زمان گام مثبت. گزینه ۴-۳-۳-۲١، بند ۳۷، ص ١۳۳۸مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲١مبحث 

؛ بازتاب موج در اطراف مانع، به زاویه برخورد موج، مشخصات هندسی ساختمان و ۳-۳-۳-۲١، بند ۳۱ص : ١

؛ مصالح بنایی مسلح، به دلیل جرم زیاد می توانند برای ۸-۴-۴-۲١، بند ۸۸ص : ۳اندازه آن بستگی دارد. گزینه 

؛ حرکت ١-۸-۱-۳-۲١، بند ۴۱ص : ۴بارهای انفجاری حوزه دور در ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرند. گزینه 

 افقی دیوار قائم، در طراحی اجزای سازه مدفون مبنای بارگذاری است.

 

 یریت ساختمان )و بحران قرار می گیرد؟ )تألیفی(کدام یک از تجهیزات زیر در اتاق مرکز کنترل و مد( ۱1

 ( مدیریت سامانه تخلیه دود۱ 

 ( ترانسفورماتور۲

 ( آسانسور اضطراری۳ 

 ۲و  ۱( گزینه ۴

 پاسخ صحیح است. ۱گزینه 

، ایجاد اتاق مرکز کنترل ۷-۱-۷-۲۱، بند ۳۱، ص ۱۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۱مبحث 

، الزامی است. در این اتاق تجهیزات ۱-۲-۲۱و مدیریت ساختمان )و بحران(، با رعایت الزامات بخش 

آشکارسازی و اعالم دود و حریق، مدیریت سامانه تخلیه دود، مدیریت سامانه آتش نشانی، 

انی، امنیتی و ...( قرار می گیرند. نمایشگرهای تردد افراد و سامانه ارتباطات اضطراری )مانند آتش نش

 ، اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان۱-۱-۳-۷-۲۱، بند ۱۰۱ص 

 یزمان حمله  یکمتناسب با تراف یمجموعه مسکون یکسواره رو در  یمحور یدسترس یرمس( ۱۷

 ۲۲۰ یمجتمع مسکون یندر ا یرمجاور مس یآوار ساختمان ها یمشده است. حر ینیب یشپ ییهوا

 (یفیباشد؟ )تأل یدمتر چقدر با ۱۲با ارتفاع  یواحد

 متر ۴حداقل  )۱ 

 متر 1  )۲

 متر 1حداقل  )۳ 

 متر ۳ )۴

ست.پاسخ صحیح ا ۲زینه گ   
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، در طراحی شبکه ۱-۴-۲-۲-۲۱، بند ۲۱، ص ۱۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۱مبحث 

واحد مسکونی )یا معادل( به باال، الزم است  ۲۰۰سواره رو داخل مجموعه های زیستی با بیش از 

حداقل یک مسیر دسترسی محوری سواره رو متناسب با ترافیک زمان بحران )بویژه حمله هوایی( 

 ای مجاور این مسیر، نصف ارتفاع آن هاست.پیش بینی شود. حریم آوار ساختمان ه

تا ارتفاع در عناصر و اجزای مبلمان شهری، باید تا حد امکان از احداث و ایجاد لبه های تیز گوشه ( ۱1

...................................................... جلوگیری شود و همچنین ارتفاع کف اتاقک آسانسور از روی بام، باید به 

 میزان ....................................... افزایش یابد. )تألیفی(

 متر ۱-سانتی متر ۲۰۰( ۱ 

 سانتی متر ۱۰-سانتی متر ۲۰( ۲

 سانتی متر ۱۰-متر ۲( ۳ 

 متر ۱-مترسانتی  ۲( ۴

 پاسخ صحیح است ۳گزینه 

، در عناصر و واجزای ۳-۲-۲-۲-۲۱، بند ۱۳، ص ۱۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۱مبحث 

ز احداث و ایجاد لبه های تیز گوشه تا ارتفاع دو متری از زمین جلوگیری مبلمان شهری، تا حد امکان ا

، ارتفاع کف اتاقک آسانسور در صورت وجود از روی بام، باید به میزان ۳-1-۳-۲-۲۱، بند ۲۷شود. ص 

 سانتی متر افزایش یابد و این فاصله با دیوارهای سبک پران )رو به بیرون پوشانده شود. ۱۰

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ )تألیفی(( ۱۳  

( حد شکنندگی مقدار شتابی است که یک وسیله نمی تواند تحمل کند و همچنان قابل استفاده باقی ۱

 بماند. 

 ( خروجی انشعاب منفرد در حد لیتر در دقیقه است.۲

طبقه به باال و بیش از  ۴( مجتمع های مسکونی، مجموعه های مسکونی ای هستند با تعداد بلوک های ۳ 

 بلوک. ۲

 .( بحران پیشامدی است که معموال غیرقابل پیش بینی است اما معموال غیرمنتظره نیست۴ 

 ، ص۱۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۱پاسخ صحیح است. مبحث  ۱گزینه 
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ه در مقابل ضربه و ارتعاش و عبارت ، تعریف حدشکنندگی، معیاری برای ظرفیت تحمل یک وسیل۱۳

ص : ۲است از مقدار شتابی که وسیله می تواند تحمل کند و همچنان قابل استفاده باقی بماند. گزینه 

، تعریف ۱۱ص : ۴، تعریف مجتمع های مسکونی گزینه ۱۴ص : ۳، تعریف انشعاب منفرد. گزینه ۱۱

 بحران.

 کدام گزینه صحیح است؟ )تألیفی(( ۲۰

 .نی، که ایجاد نوعی جان پناه مقاوم می نماید به هیچ وجه امکان پذیر نیستنصب سنگ های بزرگ تزئی( ۱

جانمایی ساختمانها در خیابان های باریک و یک طرفه، به نحوی که عملیات امداد و نجات با اخالل و ( ۲ 

 .تاخیر مواجه شود، مجاز نمی باشد

 است. ۱مین در ساختمانی در آستانه ی فروریزش برابر با ضریب اطمینان دال زیرز( ۳ 

 به منظور تامین کالفهای قائم، الزم است ستون ها از تراز فونداسیون تا یک طبقه باالرود.( ۴ 

 پاسخ صحیح است. ۲گزینه 

-۲۱، بند ۲۰ص : ۱گزینه  1-۲-۲-۲-۲۱، بند ۲۰، ص ۱۳۳۱مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۱مبحث 

؛ محوطه تا حد امکان باید از چمن و یا درخت و گیاه مناسب پوشیده شود. نصب سنگهای بزرگ ۲-۲-۲-1

 .تزئینی، که ایجاد نوعی جان پناه مقاوم می نمایند، در صورت نداشتن گوشه های تیز، بالمانع است

؛ ضریب اطمینان عضو، در ساختمانی با سطح ۱۰-۱-۲۱طراحی؛ طبق جدول  ۳، گام ۷۱ص : ۳گزینه 

 ص: ۴است. گزینه  ۰٫1عملکرد در آستانه فروریزش برابر با 

؛ به منظور تامین کالفهای قائم، الزم است ستون ها از تراز فونداسیون تا باالترین ۷، مورد ۴-1-۲۱، بند 1۱

 صورت ممتد ادامه یابند.تراز به 

کدام گزینه در مورد تشخیص اینکه یک ساختمان مسکونی برای سکونت انسان خطرناک، ( ۲١

 (۳1صحیح بوده و اقدامات متعاقب آن کدام است؟ )نظارت، مهر  غیربهداشتی، ناامن و نامناسب است

چنانچه تعمیر آن مقرون به صرفه نباشد،  -بازرس با تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و تائید ( ۱ 

 صادر و به اطالع مالکان، ساکنان و بهره برداران می رسد.  توسط بازرس دستور تخلیه و تخریب

دستور تعمیر یا تخلیه و تخریب توسط  -با تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و تائید شهرداری ( ۲

 اطالع بازرس، مالکان، ساکنان و بهره برداران می رسد.  مسئول نگهداری ساختمان صادر و به

چنانچه تعمیر آن مقرون به صرفه نباشد، دستور تخلیه و تخریب توسط مسئول  -با تشخیص بازرس ( ۳

 بازرس، مالکان و بهره برداران می رسد.  نگهداری ساختمان صادر و به اطالع
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د مسئول نگهداری ساختمان تعمیر آن مقرون به مالکان و بهره برداران چنانچه با تائی با تشخیص( ۴

 صرفه نباشد، دستور تخریب با هماهنگی سازمان استان و شهرداری صادر میشود.

 پاسخ صحیح است. ١گزینه 

 1-۱۳-۲-۲۲، بند ۱1، ص ۱۳۳۲مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

   

در ساختمان های موجود، تأسیسات مکانیکی مثل لوله کشی، ذخیره سازی و لوله کشی ( ۲۲

 ( ۳۷بهمن زمانی باید بازرسی شوند؟ )نظارت،  های ها در چه بازه سوخت مایع و شومینه

 ساالنه حداقل یک بار بازرسی شوند. ( ۱

 ساالنه حداقل دو بار بازرسی شوند. ( ۲

 ها سالی دوبار و تأسیسات ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایه یک بار در سال  تأسیسات لوله کشی و شومینه( ۳

 .سالها و لوله کشی سوخت مایع دو بار در سال و تأسیسات لوله کشی یک بار در  شومینه( ۴

 مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۲۲پاسخ صحیح است. مبحث  ۱گزینه 

-1، ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع: بند ۴۱و ص  ۱-۴-۱-۲۲، شومینه ها: بند ۳1، ص ۱۳۳۲

۱-۲۲ 

 .۴۳و جدول ص  ۷-۱-۲۲، تأسیسات مکانیکی مثل لوله کشی: بند ۴۲و ص 

 (۳۷کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ )نظارت، اردیبهشت ( ۲۳

لوکس در تمام  ۱۱در راه های خارجی ساختمان با بیش از دو واحد مسکونی باید روشنایی حداقل ( ۱

 ساعات شبانه روز تأمین شود.

 . لوکس نیست ۱۰در راههای خارجی ساختمانها نیازی به تأمین شبانه روزی نور بیش از ( ۲ 

روشنایی راه پله ساختمان ها با بیش از دو واحد مسکونی باید فقط در طول شب با نور مصنوعی ( ۳

 تأمین شود. 

لوکس باشد فقط به روشنایی مصنوعی در شب نیاز  ۱۰اگر نور طبیعی راه پله ساختمانها با بیش از ( ۴

 است.

 پاسخ صحیح است. ١گزینه  
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؛ روشنایی راه پله ها و ۱-۴-۴-۲۲، بند ۳۰، ص ۱۳۳۲مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر  ۲فضاهای مشترک در ساختمان هایی با بیش از 

 لوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه روز توسط نور مصنوعی تأمین شود. ۱۱از 

طبقه معاینه فنی موتورخانه ها باید هر سال .......... توسط  ۸در یک ساختمان مسکونی  ( ۲۴

  ( ١۳۳۱بازرس ......... انجام شود. )نظارت، مهر 

 یک بار حقوقی( ۲      حقیقی –یک بار ( ۱

 حقیقی -حداقل دوبار( ۴     حقوقی -حداقل دوبار( ۳ 

، جدول ۷، در ص ۱۳۳۲مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲پاسخ صحیح است. مبحث  ۲گزینه  -۴

ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد دارای بازرس حقوقی هستند  ۲۲-۱-۱

نه فنی موتورخانه ها باید هر سال یک بار با توجه به الزامات مباحث مقررات ، معای۳-۱-۲۲بند  ۳1و ص

-۱-۲۲جدول  ۴۳توسط بازرس انجام شود. ص  ۱1۰۰۰ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 

 .۴، دوره تناوب بازرسی، ردیف ۱

  ( ۳۱صافی های تخلیه هوا به ترتیب چگونه است؟ )نظارت، مهر  -مخازن تحت فشار ( ۲۸

 حداقل ساالنه دو بار -حداقل ساالنه یک بار  -حداقل ساالنه یک بار ( ۱

 حداقل ساالنه یک بار -حداقل ساالنه یک بار  -حداقل ساالنه دو بار ( ۲ 

 حداقل ساالنه دو بار -ساالنه یک بار حداقل  -حداقل ساالنه دو بار ( ۳ 

 حداقل ساالنه یک بار -حداقل ساالنه دو بار  -حداقل ساالنه یک بار ( ۴ 

 پاسخ صحیح است. ١گزینه  -۱

، بند ۳۷، قسمت ت و ص ۱-۳-۱-۲۲، بند ۳۷، ص ۱۳۳۲مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

 ۱-۲-۲-۲۲بند  ۳۴، قسمت پ و ص ۲۲-۱-۳-۲

 (۳۸کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ )نظارت، اسفند  ( ۲۱

 در منبع انبساط باز باید کنترل فشار آب داخل مخزن صورت گیرد.( ١

 ۱/۱میلی متر باید ارتفاع نرده حفاظ ۸۲۲در استخرهای خصوصی با ارتفاع آب بیش از ( ۲ 

 متر از سطح زمین باشد.
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سانتی متر از سطح زمین است، باید حفاظی به ارتفاع حداقل  ۷۱ایوانهایی که ارتفاع آن بیش از ( ۳ 

 سانتی متر از کف ایوان داشته باشد.  ۳۰

 لوله کشی آب باران باید حداقل یک بار در سال مورد بازرسی قرار گیرد. ( ۴

 پاسخ صحیح است. ۳گزینه 

-۲۲، بند ۳1ص : ۱گزینه  ۴-1-۳-۲۲، بند ۲1، ص ۱۳۳۲مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

؛ استخرهای خصوصی، ۱-۳-۲۲، بند ۲۱ص : ۲، قسمت پ؛ منابع انبساط بسته. گزینه ۱-۳-۲

سالنهایی که از چشمه های آب معدنی استفاد می کنند و جکوزی ها که عمق آب در آنها بیشتر از 

متر از سطح زمین در  ۱٫۲میلی متر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع  1۰۰

 ره؛ ساالنه دوبا۱-1-۲۲، بند ۴1ص : ۴اطراف استخر حفاظت شوند. گزینه 

دو کولر گازی در شرایط یکسان یکی در بندر انزلی و دیگری در بندر بوشهر به طور هم زمان  ( ۲۷

 ( ۳۱به ترتیب چگونه است؟ )نظارت، شهریور  نصب شده اند، تناوب بازرسی آنها

 ساالنه یک بار  -ساالنه یک بار ( ۲                                          ساالنه چهار بار ساالنه چهار بار ( ١

 ساالنه چهار بار -ساالنه یک بار ( ۴                                          بارساالنه یک  -ساالنه چهار بار ( ۳

 پاسخ صحیح است. ۴گزینه 

کولرهای گازی باید در مناطق . ۴-۴-۱-۲۲، بند ۳۳، ص ۱۳۳۲مقررات ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

آب و هوایی معتدل ساالنه یک بار در شروع فصل گرما و در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب هر سه ماه 

یک بار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم یا تعمیر شوند. بوشهر شهرهای دارای آب و هوای مرطوب می 

بار. بندر انزلی را با آب و هوای  ۴ورت بگیرد، یعنی ساالنه باشد و باید هر سه ماه یک بار بازدید از کولر ص

 .معتدل در نظر می گیریم، ساالنه یک بار

برای نگهداری یک ساختمان اداری و تجاری چهار طبقه ) با حداکثر هشت واحد( کدام گزینه ( ۲۸

  ( ۳۴درست است؟ )نظارت، بهمن 

 حقوقی دارد. نیاز به بازرس( ۲              نیاز به حداقل یک بازرس حقیقی است. ( ١

 .برای ساختمان های کمتر از پنج طبقه نیازی به بازرس نمی باشد ( ۳

 هم نیاز به بازرس حقیقی دارد و هم نیاز به بازرس حقوقی دارد.( ۴ 
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 پاسخ صحیح است ١گزینه 

 ، یک بازرس حقیقی.١-١ -۲۲، جدول ۷، ص ١۳۳۲مقرارت ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

بازرسی از قطعات معماری و سازهای ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر چند سال یک  -۲۳

 ١( ۳۴بار انجام گیرد؟ )نظارت، بهمن 

 هر سال یک بار ( ۲                                           هر ده سال یک بار( ١

 هر دو سال یک بار( ۴                           هر پنج سال یک بار( ۳

 پاسخ صحیح است. ۴گزینه 

 ، حداقل هر دو سال یک بار.1-۳-۲۲، بند ۲۷، ص ۱۳۳۲مقرارت ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

 (۳۴سانتی متر ساخته شده است: )نظارت، مرداد  ۷۸در یک جکوزی که با عمق ( ۳۲

 میلی متر از سطح زمین حفاظت شود.  ۷۰۰باید به طور کامل توسط نرده به ارتفاع ( ۱

میلی متر بازوی در به راحتی  ۱۱۰درهای خودکار ورود باید به گونه ای نگهداری شوند که از فاصله ( ۲

  بسته و چفت شوند. 

 لزومی به بسته شدن خودکار در نرده های حفاظتی نیست. ( ۳

 قسمت آزاد کننده قفل درهای نرده حفاظتی حتما باید به سمت بیرون استخر و جکوزی قرار گیرد.( ۴

 پاسخ صحیح است. ۲زینه گ 

استخرهای خصوصی، : ۱ -۳ -۲۲، بند ۲۱، ص ۱۳۳۲مقرارت ملی ساختمان، ویرایش  ۲۲مبحث 

ا بیشتر از سالنهایی که از چشمه های آب معدنی استفاده می کنند و جکوزی ها که عمق آب در آنه

متر از سطح زمین در  ۱/۲میلی متر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده با حفاظ به ارتفاع  1۰۰

اطراف استخر حفاظت شوند. درهای این نرده ها یا حفاظها باید به طور خودکار بسته و به هم جفت 

متر داشته باشد، دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت  ۱/۴شوند و در صورتی که ارتفاعی کمتر از 

داخلی و به سمت استخر قرار گیرد. درهای خودکار ورودی باید به گونه ای نگهداری شوند که از فاصله 

 میلیمتری بازوی در به راحتی بسته و چفت شوند. ۱۱۰
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