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  آکادمی سیستان پی مهندس راز

 آموزش تصویری مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 71و  71و  71آزمون آزمایشی مباحث 

 ویژه آزمون ورود به حرفه

 

 نظارت و اجرای مهندسی عمران

 نظارت و اجرای مهندسی معماری
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قرار  17کدام یک از ساختمان های زیر در گروه ساختمان های خاص مطابق با الزامات مبحث    -1

 نمی گیرند؟ 

 بانک                          -4      کتابخانه   -3       تاسیسات آبرسانی     -2        انبار های سوخت        -1

  4-2-17بند  20صفحه  4گزینه  

 

حداکثر ارتفاع نصب لوله جانشین کنتور از کف .......... سانتیمتر و شیر اصلی ........ سانتیمتر   -2

 می باشد . 

 220- 160 - 4                  160-170 - 3                     180-220 - 2               200-200 - 1 

  2-1-4-17شکل   30صفحه  2گزینه  

 

 در لوله کشی روکار استفاده از کدام نوع از اتصاالت زیر مجاز نیست؟   -3

اتصاالت دنده ای                       -3فلنجی                    -2اتصاالت جوشی                  -1

 اتصاالت پلی اتیلن                       -4

  3-3-5-17بند  45صفحه  3گزینه   

  

استفاده از لوله های مسی در چه صورتی مجاز است و حداکثر طول مجاز استفاده از این لوله   -4

 ها چقدر است؟ 

 متر                                1.5 –برای اتصال لوازم گازسوز با فشار حداکثر یک چهارم پوند بر اینچ مربع   -1

 متر  2 –پاسکال  1724برای اتصال لوازم گازسوز با فشار حداکثر   -2

 متر                                2 –برای اتصال لوازم گازسوز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع   -3

 متر                                1.5 –پاسکال  1724برای اتصال لوازم گازسوز با فشار   -4

  قسمت پ مورد الف 1-1-11-17بند  94صفحه  1گزینه  
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 کدام گزینه صحیح نیست؟   -5

 3حداقل فاصله کالهک دودکش با کولرهای آبی و دریچه های تامین هوای ساختمان باید   -1

 متر در نظر گرفته شود.                 

 استفاده از لوله های قابل انعطاف به عنوان دودکش مجاز است.                   -2

 دودکش مشترک با الزامات خاص حداکثر برای پنج طبقه استفاده شود.                   -3

 سانتیمتر قطر لوله رابط باشد.  2.5متر برای هر  0.45حداکثر طول لوله رابط باید   -4

    16-4-8-17بند  80صفحه  1گزینه 

  4گزینه    5-5-8-17بند  80صفحه  3گزینه    13-4-8-17بند  79صفحه  2گزینه 

    7-4-8-17بند  80صفحه 

  

درجه اضافه بر دو خم اول ظرفیت لوله رابط دودکش مشترک را ....... کاهش می  90هر خم   -6

  دهد؟

 %10 - 4                        %2 - 3                   %1 - 2                       %0.1 - 1  

  8-3-8-17بند  77صفحه  4گزینه   

 

 لوله های پلی اتیلن در لوله کشی گاز چه کاربردی دارند ؟    -7

 برای استفاده در سیستم گازرسانی داخل ساختمان ها                          -1

 برای استفاده بصورت روکار                            -2

 برای استفاده در شبکه های گازرسانی شهرک ها                        -3

 برای لوله کشی گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع   -4
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  قسمت ب 1-1-11-17بند  93صفحه  3گزینه  

  

 برابر است با:    25حداقل ضخامت ورق فوالدی گالوانیزه لوله رابط دودکش به قطر   -8

 میلیمتر   0.6  -4    میلیمتر        1.5  -3         میلیمتر  7.0  -2  میلیمتر             0.9  -1

  الف 3-8-17جدول    79صفحه  1گزینه  

  

 کدام گزینه صحیح نیست؟   -9

هر گونه تغییر در ساختمان محل نصب موتورخانه که منجر به کم شدن فضا و یا مسدود شدن   -1

 مسیرهای پیش بینی شده برای تامین هوای مورد نیاز احتراق شود، مجاز نیست. 

  قطع کردن و از مدار خارج نمودن لوازم کنترل و محافظ شعله در سیستم های حرارتی مجاز نیست.  -2

هر گونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با تائید مهندس ناظر و توسط افراد و یا شرکت   -3

 های مجاز انجام شود. 

 اده کرد. از لوله کشی گاز نباید به منظور اتصال زمین استف  -4

   2-2-9-17بند  84صفحه  1گزینه 

  9-2-9-17بند  84صفحه  2گزینه 

  2-3-9-17بند  85صفحه  3گزینه 

  10-2-9-17بند  84صفحه  4گزینه 

  

اگر روی دهانه ورودی هوا توری سیمی نصب شود، حداقل اندازه چشمه های توری برابر   -10

 است با: 

 18×18 - 4                        15×15 - 3                    10×10 - 2                   12×12 - 1 
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  قسمت الف 12-5-7-17بند  67صفحه  1گزینه 

 

 دفاتر اداری در یک ساختمان آموزشی در چه درجه بندی آکاوستیکی قرار میگیرد:  -11

  3 - 4      2- 3      4 - 2      5 – 1 

  89صفحه  18مبحث : 

 صحیح است .    3گزینه  

 

حداکثر تراز کوبه ای معمول شده وزن یافته سقف بین طبقات مراکز تفریحی برابر کدام  -12

 گزینه است: 

 حداکثر تراز کوبه ای بین سقف سالن های انتظار در مترو  -1

 حداکثر تراز کوبه ای سقف بین اورژانس و کلیه فضاها   -2

 حداکثر تراز کوبه ای بین سقف استودیوها  -3

 حداکثر تراز کوبه ای بین سقف کالس درس نظری باالی کالس درس نظری -4

  41صفحه  3-7-2-18جدول : 

 صحیح است.  3گزینه 

 

مترمکعب اداری که نیاز است 1200حداکثر زمان مجاز مشخص شده در سالن ورزشی با حجم  -13

 دسیبل افت کند ،چند ثانیه است؟  60تا پس از قطع کردن منبع صدا، تراز فشار صدا 

  1.5 - 4     0.55 - 3     0.8 - 2      1 – 1 

  42صفحه  2-8-2-18بند  : 

 صحیح است .   4گزینه 
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با ایجاد درختکاری با درختان متراکم همیشه سبز با حداقل عمق....متر، تراز نوفه ترافیک  -14

 حدود ...... دسی بل کاهش می یابد. 

  6تا4-20 -4    6تا4-30 -3    4تا2-20 -2    4تا30-2 -1

  86صفحه  18بند : 

 صحیح است .   1گزینه 

 5/1فضاهای بسته عمومی در ساختمانهای مسکونی ،: : زمان واخنش بهینه برای 26صفحه  2-3-182بند 

 ثانیه در بسامدهای میانی تعیین میشود. 

ثانیه در  5/1: زمان واخنش بهینه برای مراکز تفریحی ،12-8-2-18جدول  42صفحه  2-8-2-18بند 

 بسامدهای میانی تعیین میشود. 

 صحیح است.  1گزینه 

 

هرتز به ترتیب برای فضاهای  2000و  1000و  500حداکثر میانگین زمان واخنش در بسامدهای  -15

 اتاق مهمان در هتل، مسکونی و مراکز تفریحی چه اندازهای است؟ 

 ثانیه  2.5 –ثانیه  1.5 –ثانیه  2.5 -2    ثانیه1.5–ثانیه  1.5 –ثانیه 0.8 -1

 ثانیه 1.2-ثانیه 5.2-ثانیه 8.0 -4                         2.5 –ثانیه  2.5 –ثانیه 0.8 -3

 :11صفحه  10مبحث 

 صحیح است.  2گزینه 

 

 16   𝑩𝒅 -𝒘𝑹    :صحیح کدام است 

 4باز تقریبا الپنجره کام -1
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 34سانتی متری  1شیشه ساده با ضخامت  -2 

 55سانتی متر 20دیوار بتنی به ضخامت  -3

 20میلی متر درزبندی شده  45ضخامت در فلزی توخالی به  -4

  35صفحه  2-6-2-18جدول  2-6-2-18بند  : 

 صحیح است .   2گزینه  

 

حداکثر زمان مجاز مشخص شده در اتاق جلسات یک ساختمان اداری که نیاز است تا پس   -17

 دسیبل افت کند، چند ثانیه است؟  60از قطع کردن منبع صدا، تراز فشار صدا 

 1.5 - 4                          0.55 - 3                     0.8 -   2                                     1 - 1   

 :52صفحه 5-6-5-10جدول 5-6-5-10بند

  . صحیح است 5گزینه  

در مورد مقادیر صدابندی هوا برد شیشه، در و پنجره، مقادیر شاخص کاهش صدای وزنیافته   -18

های زیر به درستی مرتب شده  از بیشترین به کمترین بر حسب دسیبل در کدامیک از گزینه

 است؟ 

سانتیمتر درزبندی شده، پنجره  4.5میلیمتر، در فلزی تو خالی به ضخامت  6شیشه ساده به ضخامت   -1

 میلیمتری و درزبندی شده  4تک جداره با شیشه 

میلیمتر، در چوب  4میلیمتری و درزبندی شده، شیشه ساده به ضخامت  6پنجره تک جداره با شیشه   -2

 سانتیمتر و درزبندی شده  4.5توخالی به ضخامت 

میلیمتر، در فلزی  6میلیمتر و درزبندی شده، شیشه ساده به ضخامت  10پنجره تک جداره با شیشه   -3

 سانتیمتر  4.5توخالی به ضخامت 

میلی متری، پنجره تکجداره با  6میلیمتری، پنجره تک جداره با شیشه  4پنجره تکجداره با شیشه   -4

 میلیمتری و هر سه درزبندی شده.  10شیشه 

 : مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته برای تغدادی از پنجره ها:   72صفحه  3-3جدول پ 18مبحث 
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 : مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته برای تعدادی از شیشه ها:   71صفحه  2-3جدول پ 

 :  73صفحه  4-3جدول پ

 : مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافه برای تعدادی از درها  4-3-جدول پ

 صحیح است.   1گزینه  

هرتز به 1000مقادیر تغییر شبکه ای که به طور تقریبی پاسخ بسامدگوش انسان را در بسامد  -11

وسیله یک مدار الکترونیکی در دستگاه تراز سنج صدا تقلید کرده و بر روی صدای مورد اندازه 

 گیری اعمال می کند، چند است.  

1.5 - 4                        0 - 3                                -0.8 - 2                                1 – 1 

 : 14صفحه  17-3-1-18بند 

 صحیح است .    3گزینه  

 

 این شاخص بیانگر میزان صدا بندی جداکننده در برابر صدای هوابرد است.   -58

   شاخص تک عددی  -2                                              زمان واخنش  -1

 شبکه وزنی   -4                                    شاخص کاهش صدا  -3  

 : 9صفحه  14-3-1-18بند 

 صحیح است .  3گزینه  

 

، زیاد )گرمسیر( با نیاز سرمایی در مناطق گسیل کم هایشیشه الزم مجموعه اثربخشی ایبر  -51

 ؟چسبانده شود کدام سطح روی گسیل کم پوشش است ضروری

 1 ( سطح1

  2 ( سطح2

   3 ( سطح3
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 4 ( سطح4

 ٢گزینه

 و توضیحات پاراگراف باالی ١-٩پ شکل گرم سیر بوده و طبق زیاد، منطقه ز سرمایینیا

 .است الزامی ٢ ، سطحشکل

 

 52سانتیمتر و ارتفاع بلوک  28ها محور تیرچهمحور تا  بلوک، با فاصلهتیرچه سقف در یک -55

از بلوک  اجرایی نقشه بلوکها طبق ، جنسمتریسانتی 2 تیرچه روی بتنی با پوشش سانتیمتری

 ، مقاومتاستفاده شده است متداول در سقف سفالی در اجرا از بلوکهای متداول بوده ولی سیمانی

 کند؟بلوکها چطور تغییر می غییر جنسبلوک با تتیرچه سقف حرارتی

 کند.پیدا می درصد افزایش 40 حرارتی ( مقاومت1

 کند. پیدا می درصد کاهش 30 حرارتی ( مقاومت2

 کند. پیدا می درصد کاهش 10 حرارتی ( مقاومت3

 کند.پیدا می درصد افزایش 10 حرارتی ( مقاومت4

 صحیح است. 1گزینه 

  در ٩-8و پ 8-8دو جدول پ ، و مقایسه22٦ صفحه ٧-3-8و پ ٦-3-8بند پ طبق

 25،0 و در سیمانی 35،0 حرارت در سفالی متر، مقدار مقاومتسانتی 25ارتفاع بلوک    

 .بیشتر است %40 که است برابر سیمانی 4،1 سفالی ده، کهبو

 

 هک، درصورتیاز داخل عایق دارای از خارج با دیوار بنایی با عایق در اتصال کف شکل مطابق -55

 دیوار کدام گزینه شود، ضخامت [W/(m.K)] 52/8برابر  انتقال حرارت خطی ضریب بخواهیم

 تواند باشد؟می

 

 مترسانتی 28( 2                      مترسانتی 20( 1

 مترسانتی 25تا  20( 4              مترسانتی 1٩تا  15( 3
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 صحیح است. 3گزینه 

 از داخل عایق دارای از خارج با دیوار بنایی با عایق اتصال کف 2٧٧ صفحه 3-4-11پ بند

 15بازه  2eتصویر مقدار  مطابق سانتی 1e 20 کف ضخامت برای 8-11جدول پ مطابق   

 باید باشد. 1٩ تا

 

 غیرنورگذر جدار خارجی اتصال بازشو به  انتقال حرارت خطی ضریب  -54

[W/(m.K)] قرار 02/8تا  62/8انتقال حرارت آن در محدوده  ضریب که 

 .(است ؟ )بازشو همباد خارج در دیوار بدون عایقاست دارد، کدام گزینه 

1- 12%             

2-  1٩% 

3-  22% 

 .نیست محاسبه اطالعات قابل این با -4

 صحیح است. 2گزینه 

 eدیوار  ضخامت ، برای12-11و جدول پ 14-11پ ، شکل281 صفحه ٧-4-11پ بند

 انتقال ، عدد ضریب85/0تا  ٦5/0انتقال حرارت  متر، و ضریبسانتی 30 شکل مطابق

 .است 1٩/0 ارت خطیحر

شار حرارت  گردها موازیاز میل نیمی حداقل کهگرد درصورتیدرصد میل 5با  مسلح در بتن -52

 ؟چقدر است [W/m.K]حرارت مؤثر  هدایت باشد، ضریب

1) 25/1 2 )00/2                              3 )30/2 4 )50/2 

  صحیح است. 5گزینه 
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 یشو ب 58/5درصد، برابر  5 گردیل. درصد م5 - 518 صفحه -1 یوستپ

      .است 28/5درصد 5از 

  

 ساختمان و محوطه داخلی تراز کف موقعیت شکل مطابق -56

  قرار حرارتی خاک بدون عایق روی ، کفهست مشخص

  در محل [W/m.K] انتقال حرارت خطی دارد، ضریب

  ؟است خاک کدام گزینه روی کف اتصال دیوار به

١) 
=80/0   

 

 

٢) =00/1    

٣) 
=20/1    

٤) 
=35/2    

 صحیح است. 4گزینه   

  Z8،0= برای 2-11و استفاده از جدول پ شکل ، طبق2٧0 صفحه 1-1-4-11پ بند

 .است 35/2ابر عدد بر مقدار +00/1تا  45/0+از  ردیف

 

 ساختمان در بام و خارجی پوسته جدارهای الزم برای K/W]5[m. حرارتی مقاومت اقلحد -51

  ؟است کدام گزینه ترتیب دیوار به

 45/0و  ٦5/0( 3   ٧0/0و  50/0 (1

 ٦5/0و  ٦5/0( 4                       50/0و  ٧0/0 (2

 صحیح است.  2گزینه 

 نساختما خارجی پوسته جدارهای الزم برای حداقل هایمقاومت 4٦ صفحه 1-4-1٩ول جد
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 از کانال و بعد از قسمتی ، چند متر قبلکانال در روش تجویزی حرارتی کاریعایق ایبر -50 

 شود؟ حرارتی کاریعایق خارجی فضای بخش قرار ندارد، مشابه خارجی ض فضایمعر در که

١) 
 و بعد متر قبل 5/1( 3  و بعد متر قبل 5/0

 و بعد متر قبل 2( 4  و بعد متر قبل 1 (٢

 صحیح است. 4گزینه

 و بعد... دو متر قبل ، الزم است٩2 صفحه 21-5-٩* جدول  یحاتتوض طبق

 

 ؟نیست صحیح ام گزینهکد -51

١) 
 شود. متحرک نصب ، سایبان عمودیپنجره غربی ، برایدر شهر ارومیه زم استال

 ایجاد شود. ساختمان سایه تمام نمای ، رویپنجره شمالی جلفا؛ برایدر شهر  زم استال (٢

٣) 
 شود. نصب ، سایبان عمودیپنجره شرقی ، براینارمک-در شهر تهران زم نیستال

٤) 
 در دو سمت ، سایبان عمودیجنوب غربی درجه150پنجره  ، برایدر شهر جاسک زم استال

 شود. ه نصبپنجر 

 صحیح است. 2 گزینه

 ها درو توضیحات مخفف 2٦4تا  252 جدول صفحه به ، با توجه250 صفحه- 10پ

 ندارد، * جلفا، چون عالمت 2 بوده و گزینه صحیح 4و  3و  1 های، گزینه251 صفحه

 .نما نیست در کل سایه به زینیا

 

زیر الزم  مجاز ساختمان در کدام گزینه هوای میزان نشت بررسی برای آزمون هوابندی -58

 ؟است

 مترمربع 2000از  مفید بیش با زیر بنای انرژی بسیار کم نهایساختما (١
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 مترمربع ٧000از  مفید بیش ، با زیر بنای1٩ مبحث ن مطابقساختما (٢

٣) 
 مترمربع 2500از  مفید بیش با زیر بنای انرژی و بسیار کم کم نهایساختما

٤) 
 مترمربع 5000از  مفید بیش با زیر بنای انرژی و بسیار کم کم نهایساختما

 صحیح است. 4گزینه 

 ، پاراگراف چهارم4٩ صفحه 1-٦-2-4-1٩بند 
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