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د، ی ( این کتاب را دارpdfدر صورتی که نسخه الکترونیکی )فایل  

 به نکات زیر دقت کنید:

اپلیکیشن شما اجازه آپلود یا ارسال آن در فضای مجازی )شبکه های اجتماعی، 

های پیام رسان، ایمیل و ...( را صرفا در صورتیکه بدون کوچکترین تغییر و دخل و  

تصرف در این کتاب باشد، را دارید؛ هر گونه انتشار آن با دخل و تصرف بدون  

 رضایت مولف و ناشر بوده و قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت.

 
 

 فهرست مطالب
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 آکادمی کسب و کار مهندس محمد کریمی 
https://www. mohammad-karimi.ir 

 تقدیم می کند  

 بسته هاي آموزشي آمادگي آزمون

 نظام مهندسي تاسيسات برقي
 شامل:

 ساعته  30فيلم آموزشي         

 جلد کتاب  چند        

 آزمون آزمايشي آنالين         

 رفع اشکال تلگرامي         
 

 .. .با ما در ارتباط باشید

 مشاهده آخرين محصوالت به فروشگاه اينترنتي          

https://www. mohammad-karimi.ir/shop 

 آکادمي کسب و کار برقيسايت          

www.mohammad-karimi.ir 

 : کانال تلگرامي         

https://telegram.me/tasisat_barghi 

 : پيج اينستاگرامي     

instagram.com/tasisat_barghi 
 

 تماس مستقیم با مولف کتاب و مدرس دوره ها:

         https://telegram.me/allo_mohandes 

      02166404186 

      info@ mohammad-karimi.ir 
 

https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/
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به صورت رایگان توسط    تاکنون   98مهر    از در کتاب پیش رو، پاسخ تشریحی و کامل آزمون های  

کار   این  با  که  خوشحالیم  شود،  می  منتشر  کریمی،  محمد  مهندس  برقی  کار  و  کسب  آکادمی 

ارزشمند، کمک قابل توجهی به آموزش رایگان و آمادگی داوطلبان عزیز برای آزمون نظام مهندسی  

 ایم.   برق برداشته
 شوند.کلماتی که در داخل پرسش ها زیر آنها خط کشیده شده، کلیدواژه آن پرسش محسوب می 

 

    info@mohammad-karimi.ir 
 

 

( این کتاب را دارد، به نکات  pdfدر صورتی که نسخه الکترونیکی )فایل 

 زیر دقت کنید:

اجتماعی، اپلیکیشن های پیام شما اجازه آپلود یا ارسال آن در فضای مجازی )شبکه های  

رسان، ایمیل و ...( را صرفا در صورتیکه بدون کوچکترین تغییر و دخل و تصرف در این 

کتاب باشد، را دارید؛ هر گونه انتشار آن با دخل و تصرف بدون رضایت مولف و ناشر بوده 

 و قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت. 

 

 
 

 
 

 مقدمه 
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 دیبا  یاطالعات  چه  که   ن یا  یبرا  شده  یطراح  یها  نقشه   در  باشد،  یم یاتورینیم  خودکار  دیکل  یفرع  یتابلو  کی  یورود   مشترک  (1  پرسش
 گردد؟  ذکر
 قطع  قدرت و دیکل پیت ،ینام انیجر( ب  یسی مغناط و یحرارت  یها  رله میتنظ مقدار و دیکل پیت ،ینام انیجر( الف

 قطع  قدرت و ینام انیجر( د    ی حرارت  رله میتنظ مقدار  و دیجد پیت ،ینام انیجر( ج
کلید مینیاتوری فاقد تنظیم بوده، پس گزینه های الف و ج اشتباه است. کلید مینیاتوری در تیپ های مختلفی براساس نوع کاربرد و   پاسخ(

 گزینه ب صحیح است. حفاظت طراحی می شود. 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰نتی بازگشت گارا 
  یاجرا  و  یعموم  یفن  مشخصات  با   مطابق  برق  یمولدها  روزانه  سوخت  منبع  خصوص  در  ریز  یها  نهیگز   از  کی  کدام  مشترک  (2پرسش  

 است؟ حیصح( 110 هینشر) ساختمان برق ساتیتاس
1  حالت در دستگاه دائم کار ساعت 8 حداقل ی برا یکاف  تیظرف یدارا دیبا( الف

2
 . باشد کامل بار 

 . باشد ینم  روزانه سوخت منبع به یازین رهیذخ صندوق منابع از استفاده صورت در( ب
 . باشد کامل بار حالت در دستگاه دائم کار ساعت 6 حداقل یبرا یکاف  تیظرف یدارا دیبا( ج
 . باشد کامل بار حالت در دستگاه دائم کار ساعت 8 حداقل یبرا یکاف تیظرف یدارا دیبا( د

 گزینه د صحیح است. ساعت باشد.  8حداقل باید ، 110جلد اول نشریه  9فصل  12صفحه  2- 10-9طبق بند »الف« بند  پاسخ(

 نظارت -ژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب وا  268کلمه »مخزن سوخت« صفحه  طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 باشد؟ ینم مجاز انعطاف قابل یفوالد لوله از استفاده ریز موارد از کی کدام در نظارت(  3 پرسش
 ی ساختمان  انبساط درز از لوله عبور در( الف
 ها  موتور  به برق اتصال( ب
 ها یزیر بتن  در ا ی نیرزمیز در استفاده( ج
 .باشد یم بالمانع  انعطاف قابل یفوالد لوله از استفاده شده  ذکر موارد تمام در( د

استفاده از لوله فوالدی در گزینه های الف، ب و ج مجاز بوده ،  110فصل اول جلد اول نشریه    8صفحه    1-5-5-1طبق آیین نامه    پاسخ(
 همان صفحه، برای گزینه ج مجاز نیست. گزینه ج، گزینه موردنظر است.   2-5-5-1و طبق بند »ج« آیین 

  54و    134،  275کلمات »لوله فوالدی قابل انعطاف«، »درز انبساط« و »بتن ریزی« صفحات    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 گردند؟  اجرا لوله کی داخل در توانند یم ریز برق یها ستمیس از کی کدام  نظارت (4 پرسش

A =یعموم یها  زیپر به یرسان برق ستمیس 
B =ی اضطرار یها زیپر به یرسان برق ستمیس 

https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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C =ها کوئل فن به یرسان برق ستمیس 
 C و A( ب      B و A( الف

 .گردد اجرا جداگانه لوله توسط دیبا ستمیس هر( د      C و B و A( ج

باید  Cو  A ،B، هر سه سیستم 110فصل اول جلد اول نشریه   20صفحه  2-3-8-1طبق بندهای »الف«، »ب« و »ج« آیین نامه  پاسخ(
 گزینه د صحیح است. به صورت جداگانه در لوله ها اجرا شوند. 

رسانی به پریز اضطراری« و رسانی به پریز اضطراری«، »سیستم برق کلمات »سیستم برق   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 173کویل« صفحه رسانی به فن »سیستم برق 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

  ر یز  یها  نهیگز  از  کی  کدام  مشترک(  5  پرسش
 به  آن برق که  پروژه کی برق پست خصوص در

  ر ی غ)  یعموم  در یف  قیطر  از  که  هیاول  ولتاژ    صورت
 با) است؟  تر مناسب گردد، یم هیتغذ( یاختصاص 

 دستگاه  دو  قی طر  از  پروژه   برق  که  نیا  فرض
  (.گردد یم هیتغذ ترانسفورماتور

   3 شکل( الف
 2 شکل( ب
    1 شکل( ج
 است حیصح دو هر 3 و 2 یها شکل( د

 ، 110جلد اول نشریه  ششمفصل  31صفحه  3-6شکل طبق  پاسخ(

اشتباه است(. باید کوپلینگ بین فیدرها و ترانسفورماتورها وجود   1فیدر خروجی، که وظیفه تغذیه مدار را دارد، باشد )شکل    دارایپست  
 گزینه الف صحیح است.اشتباه است(.  2داشته باشد )گزینه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش طراحی آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 کی   قیطر  از  موتور  نیا.  است  مفروض  ولت  110  کار  ولتاژ  و   هرتز  60  ی نام  فرکانس  مشخصات  با  یبرق   موتور  کی  مشترک  (6  پرسش

  در   ریز  یها  نهیگز  از  کی  کدام  گردد،  یم  هیتغذ  ولت  228  ولتاژ  و  هرتز  50  فرکانس  با  شهر  برق  از  220/110V   کاهنده  ترانسفورماتور
 است؟ حی صح موتور یخروج توان خصوص

    ابدی یم شیافزا موتور یخروج توان( ب    ابدی یم کاهش موتور یخروج  توان( الف
   باشد  ینم یکاف مسئله حل یبرا ها داده ( د    کند  ینم  رییتغ موتور یخروج توان( ج

هرتز، توان نیز   50به    60توان با سرعت نسبت مستقیم دارد، سرعت نیز نسبت مستقیم با فرکانس دارد، پس با کاهش فرکانس از    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است. کمتر می شود. 

 )کلیک کنید( دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن
 تیظرف  ،باشد  10kVAr  خازن  بانک  پله  نیکوچکتر  تیظرف  و  4:2:2:2:1  نوع   از  پروژه  کی  یخارج  بانک  رگالتور   چنانچه  مشترک  (7پرسش  

 بود؟  خواهد چقدر خازن بانک
 150kVAr( د  120kVAr( ج   110kVAr( ب   100kVAr( الف

)ظرفیت کل برابر است حاصل جمع پله ها در ظرفیت پله اول:               پاسخ( )10 1 2 2 2 4 110totC kVAr=  + + + + =   

 صحیح است. بگزینه 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   161صفحه    4-5بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

تاسیسات برقی پنجم    مهندسی  تاسیسات برقی طراحیو فصل   4-5بخش    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل پنجم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 135صفحه 

فیدر تغذیه
2ترانسفورماتور 

فیدر تغذیه
1ترانسفورماتور 

لوازم
کوپلینگاندازه گیری 

فیدر
ورودی

فیدر
خروجی

فیدر تغذیه
2ترانسفورماتور 

فیدر تغذیه
1ترانسفورماتور 

لوازم
اندازه گیری 

فیدر
ورودی

فیدر تغذیه
2ترانسفورماتور 

فیدر تغذیه
1ترانسفورماتور 

لوازم
کوپلینگاندازه گیری 

فیدر
خروجی

فیدر
ورودی

    1

    2

    3

https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.com/license/
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1876
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
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 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 شود؟ یم استفاده مارستانیب یبرق ساتیتاس  یبرا ریز برق یروین یهاستمیس از کی کدام مشترک (8 پرسش

 ITو TN-C  (د   ITو TN-S  (ج  TN-S فقط (ب  ITو TN-C-S  (الف

اتاق عمل و ... استفاده   یدستگاه ها  یخطا برا  نیعدم قطع در اول  لیبدل  IT  ستمیاز س[،  4مرجع ]  170صفحه   4P2-2-1طبق بند    پاسخ(
 زین  TN-S  ستمیاز س  ،مرجع   همان  253صفحه    11-5-621طبق بند  ؛ چرا که ارزش کار انجام شده بیش از قیمت وسیله است.  شود  یم

 یموجود است( استفاده م  زین  مارستانی )که در ب  یک یحساس الکترون  ی در دستگاه ها   سیاز بروز تداخل امواج الکترومغناط  یریجلوگ  یبرا
 گزینه ج صحیح است. شود. 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  114صفحه    2-2-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

- 2-4بخش  ،  نظارت-یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفو فصل چهارم    مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل چهارم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  70صفحه  2

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 اعالم  ستمیس  سامانه  به  ها  آن  اتصال  و  تر  نوع  نکلریاسپر  با  دیخر  اطفاء  ستمیس  در  آب  انیجر  یحسگرها  از  استفاده  علت  مشترک  (9  پرسش

 باشد؟  یم چه مرتبه بلند ساختمان کی طبقات در قیحر
 ینشان آتش یها پمپ شدن روشن جهت( ب   مثبت فشار یها فن شدن روشن جهت( الف

 مربوطه طبقه در اطفاء ستمیس شدن فعال اعالم جهت( د   نشان  آتش کنترل ستمیس شدن فعال جهت( ج
فعال شدن سبستم خاموش کردن    ی آب )فلوسنج( صرفا برا  انیحسگر جر،  13مبحث    200صفحه    2-4طبق ردیف چهارم جدول پ    پاسخ(

 گزینه د صحیح است.  رود. یآتش بکار م

 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 53صفحه  3-3بخش  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت 
 باشد؟  یم نهیگز کدام کردن، ولتاژ هم یبرا یبند هم یبرا شکل نیتر مناسب نظارت (01 پرسش

یاهروتامرآ و یزلف تلکسا
نویسادنوف حلسم نتب 

نیمز دورتکلا

 یلصا هنیش ای لانیمرت
نیمز لاصتا

بآ یاه هلول
هطوحم یزلف 

 لاصتا یلصا هنیش ای لانیمرت
نیمز

نیمز دورتکلا

بآ یاه هلول
هطوحم یزلف

 نتب یاهروتامرآ و یزلف تلکسا
نویسادنوف حلسم

 نتب یاهروتامرآ و یزلف تلکسا
نویسادنوف حلسم

 نتب یاهروتامرآ و یزلف تلکسا
نویسادنوف حلسم

بآ یاه هلول
هطوحم یزلف 

 یلصا هنیش ای لانیمرت
نیمز لاصتا

نیمز دورتکلا

نیمز دورتکلا

بآ یاه هلول
هطوحم یزلف

 یلصا هنیش ای لانیمرت
نیمز لاصتا

    1     2

    3

    4

 
 3 شکل( د  2 شکل( ج  1 شکل( ب  4 شکل( لف

 صحیح است.  جگزینه ، 13مبحث  152صفحه  4-8-2-1با شکل پ  2با تطبیق شکل  پاسخ(

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   133صفحه    8-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

  9-4، بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل چهارم    مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق و فصل چهارم نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 103صفحه 

   )کلیک کنید( م قبولیدر آزمون با گارانتی بازگشت وجه در صورت عدبسته تضمین قبولی 
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 مهین یتابلو کی  هیتغذ کابل نظارت (11 پرسش
 رشته   3  شامل  فاز  هر  در  یاصل   یتابلو  از  یاصل

  ن یا  یبرا  ریز یها  نهیگز   از  کی  کدام  باشد،  یم
 قطر =  De)  رد؟ ی گ  قرار  استفاده   مورد  تواند  یم  کار

 ( کابل یخارج 
   1 شکل( الف
   2 شکل( ب
   3 شکل( ج
 2 و 1 شکل( د

 82صفحه    1- 7- 1-7-13شکل  طبق    پاسخ(
 گزینه ج صحیح است. ، 13مبحث 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 41 « صفحه آرایش مثلثیکلمه » طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

  به   مربوط   مدارک  ،ی فن  مدارک  یمحتوا  و ها  نقشه  یمحتوا  اساس   بر  ساختمان یبرق  ساتیتاس  ییاجرا  اتیعمل  انیپا  در ظارتن (21 پرسش
 دیبا  یکس  چه  توسط  رهیغ  و  ها  ستمیس  زات،یتجه  دستگاه،  یفن  مشخصات  و  مدارک  ،یبرق  ساتیتاس  ی ها   ستمیس  یانداز  راه  و  شیآزما
 شود؟  تهیه
    ساختمان  ناظر( د  بردار  بهره ( ج  کارفرما( ب  یمجر( الف

، این کار برعهده مجری است. 2مبحث    37صفحه    14-1-7و آیین نامه    13مبحث    217صفحه    3-8تبصره آیین نامه پ  طبق    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است.

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  264  « صفحه محتوای نقشه کلمه »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 است؟ حی صح( یاضاف و یاصل) کردن ولتاژ هم یبرا یهمبند یهاد خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام نظارت (31 پرسش

 .گردد اجرا( لخت) قیعا بدون صورت به دیبا( الف
 .گردد اجرا دار قیعا ای و( لخت) ق یعا بدون صورت به تواند یم( ب
 .گردد اجرا دار قیعا  صورت به دیبا( ج
 چکدام یه( د

  گزینه ب صحیح است.. باشد قیبدون عا ایدار  قیتواند عا ی، م13مبحث  160صفحه   7-6-1نامه پ  نییطبق آ پاسخ(

آزمون نظام   بندی شدههای طبقهکتاب درسنامه و پرسش   134صفحه    8-4بخش    طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال

  9-4، بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل چهارم    مهندسی تاسیسات برقی

و    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل چهارم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  103صفحه  

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 256و  55کلمات »بدون عایق« و »لخت« صفحات 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰ارانتی بازگشت گ
 یها  ستمیس  یبرا  یکش  لوله  طول  چنانچه  است،  مفروض  امپر  32  با کنتور تکفاز   واحد  12  یدارا  یمسکون  ساختمان  نظارت  (41  پرسش
 ساختمان  ن یا  در  شده  استفاده  یها  میس  متراژ  خصوص  در  ریز  یها  نه یگز  از   کی  کدام  باشد،  متر  1000  واحد  هر  برق   زیپر  و  ییروشنا

 ( ی سربند یبرا الزم یها میس لحاظ بدون) است؟  حیصح یمسکون
 زرد  و  سبز  رنگ  به  میس   ،4000  یآب   رنگ  به  میس  ،12000  اهیس  رنگ  به  میس  ،12000  زرد  رنگ  به  میس  ،12000  قرمز  رنگ  به  میس(  الف

4000 
  زرد  و  سبز  رنگ  به  میس  ،12000  یآب   رنگ  به  میس  ،12000  اهیس  رنگ  به  نیس  ،12000  زرد  رنگ  به  میس  ،12000  قرمز  رنگ  به  میس(  ب

12000 

1شکل 
L3

L1 L2 N1 N2 L3 L1 L2 L3 N3 De

L2 L1

L3

L1 L2 N1 N2 L1 L2 L1 L2 N3 De

L3 L3

L3

L1 L2 N1 N2 L2 L1 L1 L2 N3 De

L3 L3

2شکل 

3شکل 
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 4000 زرد و سبز رنگ به میس ،4000 یآب رنگ به میس ،4000 اهیس  رنگ به نیس ،4000 زرد رنگ به میس ،4000 قرمز رنگ به میس( ج
 12000  زرد  و  سبز رنگ  به  میس  ،12000 یآب  رنگ  به  می س  ،4000  اهیس   رنگ  به  میس  ،4000  زرد  رنگ  به  میت  ،4000  قرمز  رنگ  به  میس(  د

نول و   یها  یهاد   یقرمز و زرد است. برا  اه،ینگ سرفازها سه    یها  یهاد ،  13مبحث    148صفحه    3-2-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(  
 نیسوم ا  کیهر فاز    یشود. رو  یمتر م  12000جمعا    ،یمتر  1000واحد    12شود.    یزرد راه راه استفاده م-و سبز  یآب   بیبه ترت  زین  یحفاظت 

  ز ی ( و حفاظت )سبز و زرد( نینول )آب  یها  ی. هادندشو  یمتر م  4000  یقرمز و زرد همگ  اه،یس  یها  یپس هاد  رد، یگ  یقرار م  یکش  میس
 گزینه د صحیح است. متر است.  12000ها مشترک بوده و  یکش میس یتمام یبرا

فیلم و فصل هفتم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 198صفحه    2-5-7بخش  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   151صفحه کلمه »رنگ عایق« صفحه  و    نظارت-آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

 نظارت -طراحی

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
  آنگاه   باشد،  B  معادل   کابل  همان  یبرا   خاک  در   مجاز  انیجر  و   A  معادل  کابل  ک ی  آزاد  یهوا  در  مجاز  انیجر  اگر  مشترک   (51  پرسش

 : داشت میخواه
 چکدامیه( د               A<B( ج             A>B (ب                       A=B (الف

، جریان مجاز هادی دفن شده در خاک بیش از هوای آزاد است.  110فصل هفتم جلد اول نشریه    21صفحه    1-4-7جدول  طبق    پاسخ(
 گزینه ج صحیح است.

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   35صفحه    2-3بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 1-1-2، بخش  نظارت-یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفو فصل دوم    مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل دوم و  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 27صفحه 

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
  ی تابلو   از  کننده   مصرف  فاصله  اجرا  زمان   در  چنانچه  است،  شده  یطراح  یبرق  یتابلو  از  1L  فاصله   با  یها  کننده  مصرف  مشترک  (16پرسش  

 است؟ حیصح( یگرفتگ برق خطر) یمنیا خصوص در ریز یها نهیگز از  کی کدام شود، شتر یب  1L از برق
 . کندینم یر ییتغ یمنیا( ب     .شودیم شتریب یمنیا( الف

 چکدام یه( د    شود  کمتر یمنیا است ممکن( ج
  ر ی مس  یشده و ولتاژ انتها  شتریب  زیمسافت، افت ولتاژ ن   ش یبا مسافت دارد، پس با افزا  م یافت ولتاژ نسبت مستق  نکهیبا توجه به ا  پاسخ(

اتصال کوتاه، سرعت    انیشود. با کاهش جر  یکمتر م  ز ین  ان یجر  نیو ا   هبا ولتاژ داشت  م یاتصال کوتاه نسبت مستق  ان ی. جرابدی  یکاهش م
 گزینه ج صحیح است.  شود. یم شتریب یکمتر و شدت برق گرفتگ یمنیکاهش، ا یحفاظت  لهیعملکرد وس

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  43صفحه   1-4-2بخش    طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل دوم  مهندسی تاسیسات برقی

 دم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و ع

 دستگاه  کی   از  دارد  ضرورت  شهر،  یعموم  معابر  از  یکی  تقاطع  مجاورت  در  واقع  ساختمان  کی  یاجرا  امور  انجام  یبرا   نظارت  (17  پرسش
 است؟ متر چند تقاطع از لیجرثق استقرار فاصله حداقل. شود استفاده لیجرثق
 25( ب       15( الف

 ندارد  وجود تیمحدود( د   تقاطع  معبر  نیبزرگتر عرض چهارم کی( ج
 1-1-6-12متر باشد. توجه شود که در آیین نامه    15، این فاصله نباید کمتر از  12مبحث    39صفحه    3-1-6-12طبق آیین نامه    پاسخ(

 گزینه الف صحیح است. همان صفحه، لیست ماشین آالت این فصل ارایه شده که جرثقیل در بند »الف« آن دیده می شود. 

و کلمات      نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  82فصل چهارم صفحه    6-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-اژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب و  91و  103»جرثقیل« و »تقاطع« صفحات 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
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 : است مفروض ریز مشخصات با یساختمان کارگاه سه نظارت (18 پرسش
 متر 5/3 طبقات کف به  کف ارتفاع و مربع متر 300 طبقه هر  متراژ سوم، و دوم اول، طبقات همکف، ،نیرزمیز یدارا -A کارگاه
 متر  5 طبقات کف به کف ارتفاع و مربع  متر 1200 طبقه هر  متراژ اول، طبقه و همکف  ن،یرزمیز یدارا -B کارگاه
 طبقات  کف  به  کف  ارتفاع  و  مربع  متر  250  طبقه  هر  متراژ  ششم،  و  پنجم  چهارم،  سوم،  ،دوم  اول،  طبقات  همکف،   ن،یرزمیز  یدارا  -C  کارگاه

 متر  3
 باشد؟ یم ستیز طیمح حفاظت و کار بهداشت ،یمنیا مسئول عنوان به صالحیذ شخص یمعرف  به ازین ها کارگاه از کی کدام
 C کارگاه و B کارگاه( ب     B کارگاه و A کارگاه( الف

 C کارگاه و B کارگاه ،A کارگاه( د    C کارگاه و A کارگاه( ج
متر است.    24و    15،  5/17متر مربع و ارتفاعشان نیز به ترتیب    2000و    3600،  1500به ترتیب    Cو    A  ،Bهای  کارگاهمقدار زیربنای    پاسخ(

مسئول ایمنی   (C)کارگاه    متر   24( و ارتفاع  Bمترمربع )کارگاه    3000، زیربنای بیش از  12مبحث    9صفحه    5–5–1-12  آئین نامه براساس  
 . به دلیل زیربنا باید مسئول داشته باشد. گزینه ب صحیح است Bبه دلیل ارتفاع و کارگاه  Aنیاز دارد. پس کارگاه 

و   نظارت-طراحیکتاب میکرو تاسیسات برقی    71فصل چهارم صفحه    3-1-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  273« صفحه مسئول ایمنیکلمه »

 ید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کن
  آتش   مامور  دسترس   نقطه  یکینزد  در  د یبا  ریز  یها  نه یگز  از  کی  کدام  رعامل، یغ  پدافند  ضوابط  مشمول   ی ها  ساختمان  مشترک  (19  پرسش

 رند؟ یگ قرار ساختمان به ینشان
 ق یحر اعالم کننده تکرار پانل فقط( الف
 ق یحر اعالم ستمیس یمرکز نلپا فقط( ب
 قیحر محل  دهنده نشان یریتصو شگرینما کامل فقط( ج
 قیحر محل دهنده نشان یریتصو شگرینما ای و قیحر اعالم کننده تکرار یها پانل( د

های تکرار کننده اعالم حریق یا نمایشگر تصویری نشان دهنده محل  پانل،  21مبحث    105صفحه    1-5-3-7-21طبق آیین نامه    پاسخ(
 .ساختمان قرار گیرند. گزینه د صحیح استنشانی به حریق باید در نزدیکی نقطه دسترسی مامور آتش 

و    نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  103فصل ششم صفحه    5-3-6بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -تاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحیک  64 »پانل تکرار کننده« صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 باشد،  شده  یبند   درجه  ساعت  و  زانیم  به  آتش  به  مقاومت  نظر  از  ساختمان،  کی  در  سانسورآ  چاه  یها  وارهید  چنانچه  مشترک(  20  پرسش
 است؟  کدام آتش به مقاومت نظر از آسانسور ییلوال   یدرها یبند درجه خصوص در  نهیگز نیتر مناسب

 ساعت دو( ج    ساعت کی( ب    ساعت مین( الف
 .گزینه ب صحیح است  .ندارد  آسانسور  چاه  یها  واره ید  یبند  طرح  با  یارتباط  آسانسور  ییلوال   یدرها  آتش  به  مقاومت  زانیم  یبند  درجه(  د

 .گزینه ب صحیح است، این مقاومت حداقل باید یک ساعت باشد. 15مبحث  38صفحه  9-7-2-15آیین نامه طبق  پاسخ(

کتاب   279و    134،  133  « صفحاتمقاومت به آتش« و »بندیدرجه «، »درِ لوالییکلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
  طبقات   در  آسانسور  چنانچه.  است  مفروض  آسانسور،  دستگاه  دو  یدارا  همکف  طبقه  یباال   طبقه  16  با  یساختمان  مشترک  (21پرسش  
 دهند؟یم سیسرو طبقات تعداد چه ها آسانسور از کی هر باشد، داشته توقف زوج طبقات در گرید آسانسور

 طبقه  8 زوج طبقات آسانسور  طبقه، 8 فرد طبقات آسانسور( الف
 طبقه  9 زوج طبقات در آسانسور طبقه، 9 فرد طبقات آسانسور( ب
 طبقه 9 زوج طبقات در آسانسور طبقه،  8 فرد طبقات در آسانسور( ج

https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.com/license/
https://mohammad-karimi.com/license/
https://mohammad-karimi.com/license/
https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 12 اجرا-نظارت -های نظام مهندسی طراحی آزمون   یح یپاسخ تشر 

 

 طبقه  8 زوج طبقات آسانسور طبقه، 9 فرد طبقات آسانسور( د
  14،  12،  10،  8،  6،  4،  2در طبقه همکف توقف کنند. پس طبقات توقف آسانسور زوج عبارت است از: همکف،    دیآسانسورها با  یتمام  پاسخ(

 .گزینه ب صحیح است. توقف( 8)  15و  13، 11، 9، 7، 5، 3، 1عبارت است از: همکف،  ز یتوقف(. طبقات توقف آسانسور فرد ن 9) 16و 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 است؟ یالزام ها آسانسور از کی کدام در ن،یکاب یها وارهید تمام یرو ری گ ضربه فیرد دو ای کی نصب مشترک (22پرسش 

 چرخدار   یصندل ای افراد ییجابجا یآسانسورها( ب    آسانسورها  تمام( الف
 است  حیصح دو هر ب و الف یها نه یگز( د  بار حمل یآسانسورها و بر تخت یآسانسورها( ج

آسانسور   نیبه کاب  ماریو چرخ حمل ب  ماری از برخورد تخت ب  یری، به منظور جلوگ15مبحث    36  صفحه  19-4-6-2-15نامه    نییطبق آ  پاسخ(
 .گزینه ج صحیح است استفاده کرد. ری از ضربه گ دیبا

بار« و »برآسانسور تخت«، »گیرضربه کلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی   44و    44،  194« صفحات  آسانسور حمل 

 نظارت-طراحیکتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 است؟  جواب نیتر کامل یسوز آتش مواقع در ها آسانسور از  استفاده خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام مشترک (23پرسش 
 که   دهد یم نشان که شود  نصب آسانسور دکمه هر  مجاورت در یاصل یورود   طبقه جز  به طبقات هیکل در  یریتصو عالمت  کی دیبا( الف
 دهد نشان را یاضطرار و یخروج پله  راه و نشود استفاده آسانسور از یسوز  آتش واقع در
 از  یسوز  آتش  واقع  در   که  دهد  یم  نشان  که  شود  نصب  آسانسور  دکمه  هر  مجاورت  در  طبقات  هیکل  در  یریتصو  عالمت  کی  دیبا(  ب

 دهد نشان را یاضطرار و یخروج  پله راه  و نشود استفاده آسانسور
 در که دهدیم نشان که شود نصب آسانسور دکمه هر مجاورت در یاصل یورود  طبقه جز به طبقات هیکل در یریتصو عالمت کی دیبا( ج

 نشود  استفاده آسانسور از یسوزآتش مواقع
  از   یسوز  آتش  مواقع  در  که  دهد  یم  نشان   که   شود  نصب  آسانسور  دکمه  هر  مجاورت  در  طبقات  هیکل  در  یریتصو  عالمت  ک ی  دیبا(  د

 . نشود استفاده آسانسور
 گزینه الف صحیح است. ، 15مبحث  36 صفحه 21-4-6-2-15نامه  نییطبق آ پاسخ(

، 206صفحات    « و »کلیه طبقات«پله خروجی و اضطراریراه   «، »عالمت تصویریکلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  240و  148

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 است؟ حی صح دار قیعا یها میس یفلز یها پوشش خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام نظارت (24 پرسش

 . ردیگ قرار استفاده وارد  نول  میس عنوان  به دیتوانی م( الف
 . ردیگ  قرار استفاده مورد در حفاظت میس عنوان به تواند یمب( 
 .ردی گ قرار استفاده مورد حفاظت میس  ا ی نول میس عنوان  به تواند یم ج(
 چکدام یهد( 

نول یا سیم حفاظتی مورد ، این پوشش نباید به عنوان سیم  110فصل دوم جلد اول نشریه    21صفحه    16-7-2طبق آیین نامه    پاسخ(
 استفاده قرار گیرد. گزینه د صحیح است. 

تاسیسات برقی    72  « صفحه دارپوشش فلزی سیم عایق کلمه »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی کتاب واژگان کلیدی 

 نظارت -طراحی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟ حیصح ژنراتور زلید خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام مشترک (25 پرسش

 . باشد دهیرس مناسب سرعت و ولتاژ به  بار به اتصال از قبل دیبا ژنراتور زلیدالف( 
 . باشد داشته یاصل برق قطع هنگام در را یدست ای و کیاتومات کامل یانداز راه تیقابل دیبا ژنراتور زلی د کنترل تابلوب( 
 . باشد B  کالس  نوع از استاتور ونیزوالسیا و  F کالس  نوع از دیبا روتور ونیزوالسیاج( 

https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 13 اجرا-نظارت -های نظام مهندسی طراحی آزمون   یح یپاسخ تشر 

 

 .است حیصح نهیگز  سه هرد( 
صفحه   2-13-9و گزینه ب طبق آیین نامه    110فصل نهم جلد اول نشریه    14صفحه    6-11-9گزینه های الف و ج طبق آیین نامه    پاسخ(

 همان فصل، صحیح است. گزینه د کامل ترین پاسخ ممکن می باشد.  15

و کلمات »ایزوالسیون روتور« صفحات   کتاب تاسیسات برق پالس  137صفحه    17-1-1بخش    طالیی(  ا محصوالت آکادمیانطباق ب

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  36

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 است؟ حیصح برق یتابلوها  یکار رنگ ی رسازیز خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام نظارت (26 پرسش

 ی کار فسفاته و یریگ یچرب  ییزدا زنگ شامل: یساز ریزالف( 
 .شود زده مناسب رنگ پوشش هیال  دو حداقل ی آستر رنگ هیال  کی: یکار  رنگ
 ی آستر رنگ هیال  کی و  یکار فسفاته ،یریگ یچرب ،یی زدا رنگ شامل: یرسازیزب( 
 .شود زده مناسب رنگ پوشش هیال  مرطوب طیشرا در و پوشش هیال  دو حداقل خشک ی هوا و آب طیشرا در: یکار  رنگ
 ی کار فسفاته و یریگ یچرب  ،ییزدا رنگ شامل: یرسازیزج( 

 .شود زده مناسب رنگ پوشش هیال  سه حداقل ،ی آستر رنگ هیال  کی: یکار  رنگ
 ی کار فسفاته و یریگ یچرب ،ییزدا رنگ شامل: یرسازیزد( 

 رنگ  پوشش  هیال   سه  مرطوب  طیشرا  در  و  پوشش  هیال   دو  حداقل  خشک  ییهوا  و  آب  طیشرا  در  و  یآستر   رنگ  هیال   کی:  یکار   رنگ
 .شود زده مناسب
 . گزینه ب صحیح است، 110جلد اول نشریه   5فصل  5صفحه  3-1-6-5طبق آیین نامه  پاسخ(

« زیرسازی « و »کاریفسفاته کلمات » و    کتاب تاسیسات برق پالس  132صفحه    17-5بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 157و  214 صفحات

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 باشد؟  یم چند سانتی متر پشت از یدسترس قابل  ستادهی ا نوع ف،یضع فشار عیتوز یاصل تابلو ابعاد حداکثر  نظارت (27 پرسش

 60 عمق ، 90 عرض ،220 ارتفاع( ب    80 عمق  ،80 عرض ،220 ارتفاعالف( 
 60 عمق ، 80 عرض ،220 ارتفاعد(     80 عمق ،90 عرض ،220 ارتفاع( ج

 گزینه ج صحیح است. ، 110فصل پنجم جلد اول نشریه  8صفحه  16-1-6-5طبق آیین نامه  پاسخ(

ایستاده قابل کلمات »ابعاد تابلو« و »و    کتاب تاسیسات برق پالس  132صفحه    17-5بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 37و  15صفحات   «دسترسی از پشت

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

   است؟  حی صح خروج عالئم ییروشنا نور منبع خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام مشترک (28 پرسش
 . کرد ینورپرداز آن رونیب از ای و عالئم درون از توان یم را خروج عالئم( الف
 . کرد ینورپرداز عالئم رونیب از را خروج عالئم دیبا( ب
 . باشد خروج عالئم  خود داخل در  دیبا منبع نیا( ج
 چکدام یه( د

گزینه .  کرد  ینورپرداز  آن  رونیب  از  ای  و  عالئم  درون  از  توان  یم  را  خروج  عالئم،  3مبحث    108صفحه    6-9-6-3طبق آیین نامه    پاسخ(
 . الف صحیح است

تاسیسات برقی طراحی  49فصل سوم صفحه    2-2-3بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی و   نظارت-کتاب میکرو 

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   299و    153،  206  « صفحه نورپردازی« و »روشنایی عالمت خروج«، »عالیم خروجکلمات »

 نظارت -طراحی

   شرایط تضمین کیفیت در آزمون با گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم رضایت )کلیک کنید(
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 یمیتنظ  انیجر  با آمپر    13-18  (MPCB)  یسیمغناط  ،یحرارت  کیاتومات  دیکل  قیطر  از  kW5/7  طول  با  یهوارسان  موتور  مشترک   (29  پرسش
A7/15  تیظرف  با   نورتریا  کی  موتور  هیتغذ  ریمس  در  چنانچه  گردد،  یم  هیتغذ  kW5/7  حیصح  ریز  یها  نهیگز  از  کی  کدام  گردد،  اضافه 

 است؟
 .گردد اضافه  موتور هیتغذ ریمس در مناسبت  آمپراژ با وزیف کی دیبا( الف
 .گردد ضیتعو مناسب آمپراژ  با MCCB کیاتومات دیکل کی ای MPCB دیکل دیبا( ب
 . گردد اضافه موتور هیتغذ ر یمس در مناسب  آمپراژ با  MCCB کیاتومات دیکل دیبا( ج
 .باشد ینم موتور هیتغذ مدار در یزیتجه کردن اضافه  ای و رییتغ به ازین انیجر حداکثر انیجر در MPCB دیکل میتنظ با( د

اینورتر وظیفه حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار و حفظ جریان در حد جریان نامی در حالت های کارکرد عادی و راه اندازی  پاسخ(
نیست.   MCCBتوانایی قطع و وصل، حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه را دارد و با حضور آن نیازی به فیوز و    MPCBکلید  دارد.  

 .تگزینه د صحیح اس

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   168صفحه    3-6بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

تاسیسات برقی  3-6خش  ب  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل ششم    مهندسی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل ششم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 148صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 م یتنظ  95/0  عدد  به   یخازن  بانک  رگوالتور  توان  بی ضر  چنانچه  مشترک  (30  یپرسش

 ی م  8/0  معادل  بارها  توان  بی ضر)  است؟   حیصح  ریز  یها  نهیگز  از  کی  کدام  باشد،  شده
 (باشد
 . گردد یم پرداخت مهیجر ویراکت توان بابت( الف
 .گردد ینم پرداخت مهیجر ویراکت توان بابت( ب
 . گردد پرداخت ویراکت توان بابت مهیجر است ممکن( ج
 چکدام یه( د

طبق مقررات شرکت برق، پرداخت جریمه توان راکتیو برای ضریب توان کمتر از   پاسخ(
(، همان ضریب توان هدف است که در صورتیکه 95/0ضریب توان رگوالتور )است.    9/0

که مقدار ضریب توان کل کمتر از آن باشد، با تزریق توان راکتیو توسط خازن، به آن می  
بوده و مشترک جریمه ای پرداخت نمی کند.   0/ 9رسد. در اینجا ضریب توان بیش از  

 .گزینه ب صحیح است

بندی شده آزمون نظام ای طبقههکتاب درسنامه و پرسش   153صفحه    1-5بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 1-5بخش  ،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل پنجم    مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل پنجم  نظارت-تاب راه آزمون نظام مهندسیک 130صفحه 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 داخل   از  کابل  رشته  5  عبور  کرد،  استفاده  دیبا  رشته  تک  یها  کابل  از  اجبارا  فاز،  سه  یکیالکتر  دستگاه  کی  هیتغذ  یبرا  نظارت(  31  پرسش

 است؟ حیصح لوله دو از  ها کابل عبور  شیآرا یبرا نهیگز  کدام کرد، استفاده لوله دو از دیبا ناچار و ستی ن ریپذ امکان لوله کی
 از لوله دوم   PEو  Nاز لوله اول و  1Lو  3L ،2L الف(از لوله دوم             Nاز لوله اول و  1Lو  PE ،3L ،2Lالف( 

 هر سه گزینه صحیح است.   د( از لوله دوم               PEاز لوله اول و   1Lو  N ،3L ،2Lج( 
، آرایش هادی ها با حضور هادی های فاز و نول بوده و می توان 13مبحث    83و    82صفحات    2-7-1- 7-13در کل شکل های  پاسخ(  

 .گزینه ج صحیح استهادی حفاظتی را در مجرای جدا قرار داد. 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ید: برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیر 
 حداقل سطح مقطع هادی های مدار میانی از جنس آلومینیوم چه می باشد؟  S-TNدر یک سیستم نیروی  مشترک (32 پرسش

216mm×5( د                225mm×5ج(                     216mm×25+1×4ب(                  216mm×25/15+1×3الف( 
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است. در صورت پرسش   متر یلیم  25 یومیآلومن یحداقل سطح مقطع هاد ، 13مبحث  88 صفحه 14-5- 2-7-13نامه  نییطبق آ پاسخ(
اندازه هاد  یباال بردن سطح مقطع هاد  یبرا  یالزام  یحفاظت   یو ...( و هاد  کیتوان متفاوت، هارمون  بیفاز )مانند وجود ضر  ینول به 
، نصف مقطع فاز در  13مبحث  158و  156صفحات  1-4-1پ و  3- 1پ ( نبوده، پس آن را طبق جداول یاظتحف لیسرعت وسا شی)افزا

 . گزینه الف صحیح است .میریگ ینظر م

بندی شده آزمون  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   143صفحه    2-10-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

بخش ،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل چهارم    نظام مهندسی تاسیسات برقی 

-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل چهارم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  110صفحه    4-10-2

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 311و کلمه »هادی آلومینیوم« صفحه  ظارتن

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 صحیح است؟  PENخنثی  -حفاظتی کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هادی مشترک  نظارت (33 پرسش

 باشد. سبز و زرد راه راهالف( ترجیح دارد هادی مشترک حفاظتی خنثی دارای عایقی به رنگ  
 باشد.  آبی کمرنگب( هادی مشترک حفاظتی خنثی می تواند دارای عایقی به رنگ 

 های مخصوص وظیفه دوگانه هادی مشترک مشخص گردد.  برچسبج( در هر دو انتهای هادی مشترک حفاظتی مدار باید با نصب 
 د( هر سه گزینه صحیح است

صحیح است.   13مبحث    149صفحه    3-2-1آیین نامه پ    1گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق بندهای »ث« و »پ« و تبصره    پاسخ(
 ین پاسخ می باشد.گزینه د کامل تر

فیلم و فصل هفتم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  197صفحه    5-7بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

و   40،  166راه(«، »آبی کمرنگ« و »برچسب« صفحات  و کلمات »سبز و زرد )راه   نظارت-آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  57

 محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل 
 می باشد؟ن سیستم های امنیتی و حراستیکدام یک از سیستم های زیر جز  مشترک (34 پرسش

 سیستم مدیریت پارکینگ ب(      سیستم کنترل تردد الف( 
 امنیتی و حراستی می باشد د( هر سیستم روز سیستم های    ( دوربین مدار بسته) سیستم تلویزیون مدار بستهج( 

، گزینه های الف و ب و طبق تبصره همین آئین نامه در صفحه  13  مبحث  114صفحه    4-4-9-13ی آئین نامه  یطبق سه بند ابتدا پاسخ(
 صحیح است. گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد.    ج، گزینه 115

آکادمی محصوالت  با  تردد«،   طالیی(   انطباق  کنترل  »سیستم  پارکینگ«،  مدیریت  »سیستم  حراستی«،  و  امنیتی  »سیستم  کلمه 

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی     174و    140،  175،  176،  173»دوربین مدار بسته« و » سیستم تلویزیون مدار بسته« صفحات  

 نظارت -طراحی

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

موتور صحیح کدام یک از گزینه های زیر در خصوص افت ولتاژ مجاز مصرف موتوری بر اساس جریان راه اندازی    مشترک(  35  پرسش
 است؟
 هم بیشتر باشد %10می تواند از  د(                 ΔU=8%ج(                ΔU=10%ب(                 ΔU≤10%الف( 
، افت ولتاژ براساس جریان راه اندازی موتور انتخاب می شود، که این جریان  13مبحث    81صفحه    5-1-7-13طبق تبصره آیین نامه    پاسخ(

 گزینه د صحیح است.درصد نیز بیشتر باشد.  10تواند از  یبرابر جریان نامی نیز می رسد، پس م 10تا 

بندی های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  51و    97صفحات    2-4-2و    3-4بخش های     طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و فصل های سوم و چهارم    شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

های سوم و و فصل    نظارت-مهندسیکتاب راه آزمون نظام    29و    55صفحات    2-2-2و    4-3بخش های  ،  نظارت-طراحی

    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقچهارم 
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 )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود 
سیستم صوتی در یک    تقویت کننده های محلیکدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارتباط مرکز سیستم صوتی با    مشترک  (36  پرسش

 صحیح است؟ IPو اعالم خطر تحت 

کامپیوتری و یا شبکه داده به عنوان الف( سیگنال صوتی پس از تبدیل از حالت آنالوگ به دیجیتال سیگنال دیجیتال از طریق بستر شبکه  
 سیگنال ورودی مبدل به تقویت کننده محلی به کار گرفته می شود.

 ب( سیگنال صوتی از طریق بستر کابل شیلدار به عنوان سیگنال ورودی تقویت کننده محلی به کار گرفته می شود. 
 ورودی تقویت کننده محلی به کار گرفته می شود.ج( سیگنال صوتی از طریق بستر کابل کواکسیال به عنوان سیگنال 

 های ب و ج هر دو صحیح است. د( گزینه 
 ، گزینه الف صحیح است. 13مبحث   113صفحه  2- 4-7-9-13طبق بند »ث« آیین نامه  پاسخ(

 175و    91  « صفحات IPی« و »سیستم صوتی و اعالم خطر تحت  کننده محل  تیتقو کلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین ) ۱۰۰گارانتی بازگشت 
کیلووات می باشد، چنانچه برای تامین برق ساختمان   1100  ظرفیت  باری بااز  دیماند مصرفی یک ساختمان متشکل    مشترک  (37  پرسش

 باشد؟چقدر می ابعاد اتاق ترانسفورماتوراز یک دستگاه ترانسفورماتور استفاده شود، حداقل 
                    متر 3/4 × 5/3متر                       ج(  5/4 × 5/3متر                    ج(  3/4 × 2/3متر               ب(  4×3الف( 
ظرفیت ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپر بیان می شود. با فرض اینکه ضریب توان یک است )فرض محال بوده و حتما کمتر از  پاسخ(

باید حداقل    1100یک است(، مقدار بار برحسب کیلوولت آمپر حداقل    1100بوده که برای تامین این توان، ظرفیت ترانسفوماتور حتما 
، اتاق این ترانسفورماتور جز »اتاق خیلی بزرگ« بوده که طبق ابعاد 13مبحث    52صفحه    3-3-5-13ر باشد. طبق جدول  پآم  کیلوولت

 ، گزینه ج صحیح است. طول و عرض اتاق

یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات فو فصل سوم    83صفحه    6-1-3بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

فیلم آمادگی آزمون و فصل سوم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  45صفحه     6-1-3بخش  ،  نظارت-برقی طراحی

برق ترانسفورماتور  کلمه »و    نظارت-نظام مهندسی  اتاق  برقی طراحی  15  « صفحه ابعاد  تاسیسات  - کتاب واژگان کلیدی 

 ظارتن

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در موتورخانه تاسیسات مکانیکی یک ساختمان تجاری به شرح زیر می باشد:   نظارت  (38  پرسش

خنک کن، پمپ گردش آب سرد هوارسانها، پمپ گردش آب سرد فن کویل ها، پمپ های چیلر، برج خنک کن، پمپ گردش آب برج  
 های این موتورخانه صحیح است؟آبرسانی. کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ضریب همزمانی تجهیزات و دستگاه

 ضریب همزمانی <1ب(     ضریب همزمانی >1الف( 
 ئله کافی نمی باشد. د( داده ها برای حل مس    = ضریب همزمانی 1ج( 

را ضریب همزمانی می گویند. با توجه به اینکه تمام بارهای فوق،   رهمزمانیغ  یهمزمان به حداکثر تقاضا  ینسبت حداکثر تقاضا  پاسخ(
 . گزینه ج صحیح است امکان کارکرد در تابستان را دارند، پس صورت و مخرج با هم برابر بوده و ضریب همزمانی برابر یک است.

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   13صفحه    2-1بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

صفحه   2-2بخش  ،  نظارت-برقی طراحی  فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیساتو فصل اول    مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل اول  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 14

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
میلی متر در بتن غیر مسلح به عنوان الکترود استفاده شود، حداقل    5/3  ×30چنانچه از یک تسمه گالوانیزه به ابعاد    مشترک  (39پرسش  

 فاصله آن از سطح زیرین بتن چقدر می باشد؟
 سانتی متر 50د(   میلی متر  50ج(    سانتی متر 40ب(   میلی متر 40الف( 
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سانتی متر    4میلی متر یا    40این فاصله حداقل باید    ،[4مرجع ]   154صفحه    4P1-  21و شکل    153صفحه    4P1-2طبق طبق بند    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است. باشد. 

گالوانیزه« صفحات    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی و » تسمه  کتاب واژگان کلیدی   86و    53کلمات »بتن غیر مسلح« 

 نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ مشترک (40 پرسش
توان به صورت مشترک با سیستم برق تاسیسات به عنوان الکترود نمیالف( از بتن غیر مسلح ای به شرط داشتن الکترود زمین در حجم بتن  

 سیستم صاعقه گیر استفاده کرد. 
 ب( از بتن غیر مسلح پی می توان به عنوان مشترک با سیستم برق تاسیسات به عنوان الکترود سیستم صاعقه گیر استفاده کرد. 

توان به صورت مشترک با سیستم برق تاسیسات به عنوان الکترود  حجم بتن میج( از بتن غیر مسلح پی به شرط داشتن الکترود زمین در  
 صاعقه گیر استفاده کرد. 

 د( گزینه های الف و  ب هر دو صحیح است 
 گزینه ج صحیح است.  [،4مرجع ] 155یادآوری صفحه طبق  پاسخ(

آکادمی محصوالت  با  »  طالیی(  انطباق  »کلمه  و  مسلح«  غیر  صفحات  بتن  گالوانیزه«  کلیدی   86و    53تسمه  واژگان  کتاب 

 نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد  ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
ایمنی استفاده شده است، کدام یک از گزینه  و  در پروژه ای از یک الکترود زمین برای هر دو به منظور حفاظت سیستم    مشترک  (41  پرسش

 های زیر در خصوص مقدار مقاومت کل سیستم صحیح است؟
 الف( باید حداقل یک اهم باشد. 

 اهم باشد. 2ب( تحت شرایطی می توان 
 فشار ضعیف و زمان کلید اتوماتیک فشار متوسط می توان از دو اهم هم بیشتر باشد.ج( با توجه به سطح عایق بندی در تابلوهای 

 د( هیچکدام 
، تحت شرایطی می توان مقاومت چاه ارت را  13مبحث    172صفحه    5-6-10-1پ    و  4-6-10-1های پ    طبق تبصره آیین نامه  پاسخ(

 گزینه ب صحیح است.  دو اهم در نظر گرفت.

بندی شده آزمون نظام  های طبقهدرسنامه و پرسش کتاب    149صفحه    12-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 14-4بخش ، نظارت-یفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحو فصل چهارم   مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل چهارم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 126صفحه 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
گیرد  تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی در سه حالت )نصب در حال کار نصب و بی بار و بازدید اساسی( انجام می مشترک (42 پرسش

 جز کدام یک از سه حالت می باشد  مت عایقیمقاواندازه گیری 

 های ب و ج صحیح است. ج( بازدید از اساسی        د( گزینه     ب( نصب و در حال کار   الف( نصب و بی بار 

  .است حیالف صح نهی، گز22مبحث  63صفحه  22-7-1هشتم جدول  فیطبق رد پاسخ(

کلمه و    نظارت-تاب میکرو تاسیسات برقی طراحیک  119فصل هفتم صفحه    3-7بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 280 صفحه «  مقاومت عایقی»

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
)مراقبت    22تایید...................... با الزامات مبحث  هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص............... ساختمان و با    مشترک  (43  پرسش

................... و  نماید  را صادر  ای  اخطاریه  ...............................باید  باشد  نداشته  مطابقت  از ساختمانها(  نگهداری  این و  ساختمان  ..........و 
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از آن نصب نماید. به طوری که در معرض دید بوده و کلیه مالکان، ساکنان،  اخطاریه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج  
 برداران و مستاجران از متن اخطاریه اطالع پیدا کنند. بهره 

 ب( مالک ـ بازرس ـ مسئول نگهداری ـ بازرس   الف( مالک ـ بازرس ـ بازرس ـ مسئول نگهداری 
 ـ  بازرس ـ  بازرس ـ مسئول نگهداری  مسئول نگهدارید(   ج( مسئول نگهداری ـ بازرس ـ مسئول نگهداری ـ بازرس

 . گزینه د صحیح است، 22مبحث  14صفحه  2-13-2-22طبق آیین نامه  پاسخ(

و   نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  112فصل هفتم صفحه    2-7بخش    طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

نگهداری ساختمانکلمات » و  مسئول  بازرس«»«  تاسیسات برقی طراحی  80و    273صفحات    تایید  - کتاب واژگان کلیدی 

 ظارت ن

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

حداکثر جریان اتصال کوتاه موتور عبوری اگر  مشترک  (44 پرسش
  کوتاه موثر عبوری از کلید  و حداکثر جریان اتصال  Qk1I=1از کلید  

2=Qk2I    1باشد، آنگاه خواهیم داشت؟Q  کلید خودکار اتوماتیک سه :
 پل  : کلید خودکار مینیاتوری تک2Qپل و 
                            k1= Ik2Iالف( 

 k2< Ik1Iب( 

                    k2> Ik1I ج(
 مسئله کافی نمی باشد.  د( داده ها برای حل

ا  پاسخ( منظور  جلوگ  ی هماهنگ  جادیبه  عملکرد    یریو  تداخل  از 
  بزرگتر   دیباالدست حتما با  دیاتصال کوتاه کل  انیهنگام بروز خطا، جر

چرا که با دور شدن از منبع، مقدار    دست باشد  نییاز پا  یا مساوی
 .گزینه ج صحیح استامپدانس حلقه اتصال کوتاه، افزایش می یابد.  

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  203صفحه    2-7بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

بخش  ،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل هفتم     مهندسی تاسیسات برقی

-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل ششم    نظارت- کتاب راه آزمون نظام مهندسی  177صفحه    6-14

 ظارت ن

 روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید(   ریزیبه داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه  
سه مدار با مشخصات زیر مفروض است کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هادی حفاظتی این سه مدار صحیح  مشترک (45  پرسش
 216mm×4 ،210mm×4 ،26mm×4است؟ 

  به صورت مشترک برای این سه مدار استفاده کرد. 216mmاز یک هادی حفاظتی به مقطع  اجبارصورت  درالف( می توان 
 به صورت مشترک برای این سه مدار استفاده کرد. 26mmیک هادی حفاظتی با مقطع ب( می توان در صورت اجبار از 

 ج( استفاده در صورت اجبار از هادی حفاظتی مشترک برای این سه مدار مجاز نبوده و برای هر مدار باید هادی حفاظتی مجزا اجرا شود.

 ترک برای این سه مدار استفاده کرد.به صورت مش 24mmد( می توان در صورت اجبار از هادی حفاظتی به مقطع 
انتخاب   یحفاظت  یسطح مقطع هاد   نیتوان معادل با بزرگتر  ی، در صورت اجبار، م13مبحث    158صفحه    1-4-6نامه پ    نییطبق آ  پاسخ(

 .گزینه الف صحیح است .است متریلیم  16سه کابل برابر  نیکرد که در ا

کلیدی تاسیسات برقی  واژگان کتاب  168ی« صفحه حفاظت یسطح مقطع هاد کلمه » طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-طراحی

   م قبولی )کلیک کنید(در آزمون با گارانتی بازگشت وجه در صورت عدبسته تضمین قبولی 
 کدام گزینه برای روشنایی های ایمنی که باید از دو منبع متفاوت تغذیه شوند صحیح است؟ نظارت (46 پرسش

تابلوی اصلی

تابلوی انتهایی
Q1

Q2

TR

20KV/0.4KV
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 و مدیریت بحران رسانیاتاق امدادب(     الف( بیمارستان و مراکز
 های الف و ب هر دو صحیح هستند. د( گزینه    ج( ساختمان های بلند اداری و تجاری 

اتاق امدادرسانی و اتاق مدیریت بحران باید توسط  ، برای تامین روشنایی  13مبحث    68صفحه    3-6-5- 13طبق ردیف آخر جدول    پاسخ(
 دو منبع متفاوت تغذیه شوند. گزینه ب صحیح است. 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  102صفحه    5-3بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

بخش  ،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل سوم     مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل سوم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  60صفحه    3-5

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   230و    17حات  ی« صفمنیا  ییکاربرد روشناو کلمه » اتاق مدیریت بحران« ، »اتاق امدادرسانی« و »

 نظارت-طراحی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص کابل و   مشترک  (47  پرسش

 صحیح است.   Bو   Aیا سیم ارتباطی بین نقاط 
 NYY250mm×1الف( کابل به مقطع 

 NYY2240mm×1 ب( کابل به مقطع
 Bare copper 250mm×1 ج( کابل به مقطع

 د( گزینه های الف و ج هر دو صحیح است 

نیازی به باالتر از بودن از هادی   ABهادی مسیر  سطح مقطع    پاسخ(
اجازه استفاده از هادی لخت میلیمترمربعی( نیست.   50اتصال زمین )

(Bare .و عایق وجود دارد )گزینه د صحیح است . 

بندی شده آزمون های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  140صفحه    4-10-2بخش    طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال 

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل چهارم    اسیسات برقینظام مهندسی ت

مهندسی  110صفحه    4-10-2بخش   نظام  آزمون  راه  چهارم    نظارت-کتاب  فصل  نظام  و  آزمون  آمادگی  فیلم 

 نظارت -مهندسی برق

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 صورت کارکرد عادی آسانسور باید متوقف شود؟ )آسانسور نباید حرکت کند( چه در  مشترک( 48 پرسش

 ب( در صورت فعال شدن سیستم اعالم حریق       نشان الف( در صورت فعال شدن کلید آتش 
 د( محدوده ای در رابطه با توقف کارکرد عادی آسانسور وجود ندارد.      دریچه های اضطراری ج( در هنگام باز شدن در یا 

هنگام   دینبا  ق و ...عواملی مانند حری  ،15مبحث    38صفحه    6-7-2-15و طبق آیین نامه    7طبق تعریف کلید آتش نشان در صفحه    پاسخ(
همان مبحث، بازشدن در یا دریچه اضطراری می تواند  26صفحه    5-7- 2- 2-15اما طبق    شود  نیآسانسور  باعث توقف کاب  یکارکرد عاد

 .گزینه ج صحیح است باعث توقف شود. 

بندی شده آزمون های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  277صفحه    3-2-10بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل دهم     نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی فصل دهم    و  نظارت- کتاب راه آزمون نظام مهندسی  252صفحه    3-10بخش  

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 135و کلمه »دریچه اضطراری« در صفحه   نظارت-برق

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
صحیح است؟    C-TNکدام یک از کابل های زیر در خصوص تغذیه تابلوی روشنایی محوطه در یک سیستم نیروی    مشترک  (49  پرسش

 )روشنایی محوطه از طریق چراغ های گازی بخار جیوه تغذیه می شود(
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        250mm×)+(1250mm×3(1(ب1250mm×3(1                                          ))+(×225mm(الف( 

 د( گزینه های ب و ج هر دو صحیح است.                                          1)235mm×)+(1250mm×3(ج( 
مقطع  حجیوه( بوده و باید سط، چون مصرف کننده المپ تخلیه در گاز )بخار13مبحث  84صفحه  1-12-1-7-13طبق آیین نامه  پاسخ(

( استفاده شده است، PENبوده و یک هادی برای حفاظت و نول )  TN-Cهادی نول حداقل به اندازه هادی فاز باشد. چون سیستم از نوع  
 .گزینه ب صحیح استمیلیمترمربع انتخاب می شود.  50نیز برابر  PENپس سطح مقطع هادی 

بندی شده آزمون  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  138صفحه    10-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 ، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل چهارم    نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی    و فصل چهارم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  110صفحه    2-10-4بخش  

 نظارت -برق

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

زی موتور صحیح برای راه اندا  AC3به جای کنتاکتور    AC1کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استفاده از کنتاکتور    مشترک   (50  پرسش
 است؟

 مجاز نمی باشد. AC3به جای کنتاکتور  AC1الف( استفاده از کنتاکتور 
 بدون هیچ شرطی بالمانع می باشد.  AC3به جای کنتاکتور  AC1 ب( استفاده از کنتاکتور
 بالمانع می باشد.  AC3به جای کنتاکتور   AC3کنتاکتور  یبا جریان نامی مناسب به باالتر از جریان نام AC1ج( استفاده از کنتاکتور 

برای موتورها با راه اندازی مستقیم مجاز نبوده ولی برای موتورها با راه اندازی ستاره    AC3به جای کنتاکتور    AC1د( استفاده از کنتاکتور  
 مثلث بالمانع است. 

اندازی موتور استفاده کرد. گزینه ج صحیح  باری راه  AC3توان از آن به جای کنتاکتور  می  AC1افزایش جریان نامی کنتاکتور    صرفا با  پاسخ(
 . است

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  180صفحه    6-6بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

بخش  ،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیو فصل ششم     مهندسی تاسیسات برقی

- فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقششم  و فصل    نظارت - کتاب راه آزمون نظام مهندسی  150صفحه    6-6

 ظارت ن

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با تغذیه پمپ آبرسانی مناسب تر  مشترک (15پرسش 

 )راه انداز نرم(   soft Starterالف( سیستم با استفاده از
 ب( استفاده از راه انداز ستاره مثلث 

 ج( استفاده از راه انداز مستقیم
 د( استفاده از اینورتر )کنترل کننده دور( جهت تغییر دور پمپ آبرسانی با توجه به تغییر فشار آب

گزینه د    .را دارد تیقابل نیا نورتریاما ا در کنترل موتور ندارند، یموتور بوده و کارکرد یراه انداز یالف، ب و ج صرفا برا یها نه یگز پاسخ(
 . صحیح است

ون نظام بندی شده آزمهای طبقهکتاب درسنامه و پرسش  97صفحه  4-3بخش  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

بخش  ، نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیسوم  و فصل  مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  و فصل سوم   نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  55صفحه    3-4

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 صحیح است؟ رک اصلی شبکههای زیر در خصوصا  کدام یک از گزینه نظارت (25  پرسش

 از قسمت جلو و پشت و نیز دیوار های  جانبی قابل برداشت باشد. بازشوالف( رک ها باید دارای در 
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 ب( رک ها باید دارای در بازشوها از قسمت جلو و در صورت نیاز با رای در قسمت پشت و دیوارهای جالبی قابل برداشت باشد.
 باید دارای در بازشو از قسمت جلو و پشت بوده و الزامی به قابل برداشت بودن دیواره های جانبی نمی باشد. ج( رک ها 

 د( رک ها باید دارای درب بازشو از قسمت جلو و پشت بوده و در صورت نیاز دیوارهای جانبی قابل برداشت باشند 
رک ها باید دارای در بازشو از قسمت جلو و پشت و نیز دیوار ،  13مبحث    111صفحه    3-2- 7-9-13طبق بند »الف« آیین نامه    پاسخ(

 .گزینه الف صحیح استهای  جانبی قابل برداشت باشد. 

کتاب واژگان کلیدی   151و  66صفحات   « و »بازشو«رک اصلی شبکه کامپیوترکلمات » طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص روشنایی چاه آسانسور آتش نشان صحیح است؟ مشترک (35 پرسش

 لوکس روشنایی باشد.  34تمامی ارتفاع چاه آسانسور آتش نشان باید دارای حداقل الف( 
 لوکس روشنایی باشد. 11در جریان است باید دارای حداقل  عملیات امداد و نجاتب( تمامی ارتفاع چاه آسانسور آتش نشان در زمانی که 

 لوکس روشنایی باشد.  50ه آسانسور آتش نشان باید دارای حداقل ( تمامی ارتفاع چاج
 لوکس روشنایی باشد.  15ه آسانسور آتش نشان باید دارای حداقل د( تمامی ارتفاع چا

لوکس  11حداقل روشنایی این چاه  ،13مبحث  67صفحه  6-2-6-5- 13و تبصره  3مبحث  190صفحه  6-10-3طبق آیین نامه  پاسخ(
 .گزینه ب صحیح است است.

با محصوالت آکادمی برقی طراحی  58صفحه    6-4-3بخش    طالیی(   انطباق  تاسیسات  میکرو  کلمه   نظارت-کتاب  و 

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 207»عملیات امداد و نجات« صفحه 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 کدام یک از روشهای زیر جهت کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی به کار می رود؟ نظارت (45 پرسش

 حفاظتی  ر الف( استفاده از برق گی
 TN-Sب( استفاده از سیستم نیروی 

 کابلهای شبکه توزیع نیرو باج( پیش بینی فاصله مناسب بین هادی نزولی سیستم صاعقه گیر 
 .د( هر سه گزینه صحیح است

، صحیح 13مبحث    27صفحه    1-18-1-3-13گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق بندهای »الف«، »ث« و »ب« آیین نامه    پاسخ(
 گزینه د، کامل ترین پاسخ می باشد. است. 

بندی شده آزمون  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  135صفحه    9-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیچهارم   و فصل    نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی  فصل چهارم  و  نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی  114صفحه    3-11-4بخش  

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات   57و    82صفحات  «  گیر حفاظتیبرق «، »تداخل امواج الکترمغناطیسیو کلمات »  نظارت-برق

 نظارت -برقی طراحی

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 

برسد روشنایی   V=8%Δلوکس می باشد نرخ افت ولتاژ به    V=2%Δ  ،300  جهت روشنایی فضایی با نرخ افت ولتاژ  مشترک   (55  پرسش

 شود؟ فضا چند لوکس می

 تغییرات توان نوری المپ فلورسنت نسبت به تغییرات ولتاژ 

 درصد توان نوری المپ )شار نوری( درصد ولتاژ نامی المپ 
100 100 
98 99 
96 98 
94 96 
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 گزینه الف صحیح است.

بندی شده آزمون  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  229صفحه    3-8بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

برقی  تاسیسات  مهندسی  فصل    نظام  طراحیهشتم   و  برقی  تاسیسات  مهندسی  نظام  آزمون  آمادگی  - فیلم 

فیلم آمادگی آزمون نظام و فصل هشتم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  205صفحه    3-2-8بخش  ،  نظارت

 نظارت -مهندسی برق

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

باشد چنانچه آمپر می    1/1و    9/0،  7/0در سه دوره کند متوسط و تند به ترتیب   جریان نامی یک فن کویل سقفی  مشترک(  56  پرسش
 آمپر باشد کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 2جریان نامی یک ترموستات دربار سقفی معادل 

 کوئل را از طریق یک ترموستات تغذیه کرد. الف( جنس ترموستات در مدار به قدرت فن کویل قرار گیرد می توانست فن
 ن دو فن کویل را از طریق یک ترموستات تغذیه کرد. ب( جهت ترموستات در مدار قدرت فن کویل قرار گیرد می توا

 ج( چنانچه ترموستات در مدار قدرت فن کویل قرار گیرد تنها یک فن کویل را می توان از طریق یک ترموستات تغذیه کرد.

 د( محدودیت هایی از بابت تغذیه تعداد فن کویل ها در یک مدار وجود ندارد.
سوزد؛ چرا که    یآمپر، م  2  انیبا جر  لیفن کو  کیاز    شیآمپر(، در صورت وجود ب  1/1)  لیفن کو  انیحداکثر جر  نکهیبا توجه به ا  پاسخ(

 . گزینه ج صحیح است .قابل تحمل ترموستات است انیاز جر شیب یعبور انیجر

 ی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریز
 ی ها  لوله  قیطر  از   که  حمام  در  شده  نصب  ی فلز  اتوریراد  کی  یاضاف  ی همبند  خصوص  در  ر یز  یها  نهیگز  از  کی  کدام مشترک(  57  پرسش
 است؟ حی صح شوند،یم هیتغذ یک یپالست
 . باشد ینم  یاضاف یبند هم به یالزامالف( 
 . است یالزام یاضاف یهمبند  یاجراب( 
 . شود استفاده ازین صورت در ندهیآ در تا شود رها و یبند  قیعا اتوریراد نصب محل در و اجرا  دیبا یاضاف یهمبند  یهادج( 
 چکدام یهد( 

 این پرسش حذف شد. پاسخ(

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 کی کدام استان، یمهندس نظام یق یحق یاعضا توسط گرانید از وکالت به یرا دادن و یعموم مجمع در حضور یبرا  مشترک( 58 پرسش

 است؟ حیصح ریز باتیترک از
 کنند  ضیتفو  را  خود  وکالت  که  یکسان   و  ردیبگ  التوک  به  گر ید  عضو  دو  از  حداکثر  تواندیم  استان  یمهندس   نظام  یقیحق  عضو   هر(  الف

 ند ینما شرکت یریگ یرا ی عموم مجمع در جداگانه توانندیم
  دفتر  محل   در  قبل  ساعت  24  دیبا  وکالتنامه  رد،یبگ  وکالت  گر ید  عضو  ک ی  از  حداکثر  تواندیم  استان  یمهندس  نظام  یقیحق  عضو   هر(  ب

 باشد  شده امضا و میتنظ یرسم  اسناد
 ندارد  وجود گرانید از وکالت گرفتن  امکان یرا دادن یبرا( ج
  24  حداقل  ای  یرسم  اسناد  دفتر  در  دیبا  نامه  وکالت  رد،یبگ  وکالت  گرید   عضو  دو  از  حداکثر  تواندیم  استان  یمهندس  نظام  یقیحق  عضو  هر(  د

 باشد شده امضا و میتنظ استان سازمان در قبل ساعت
 گزینه د صحیح است.، تصویب نامه هیات وزیران 52ماده  1تبصره اصالحیه طبق  پاسخ(

با محصوالت آکادمی بخش    طالیی(  انطباق  طراحی   134صفحه    1-3-2- 8فصل هشتم  برقی  تاسیسات  میکرو  - کتاب 

   نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 71عمومی« صفحه  و کلمه »مجمع ظارتن
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 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 یقانون  مراجع  به  ییهاگزارش   میتسل   و  هیته  ضبط   و  مقررات  اساس   بر   که  مهندسان  از  یکی  مورد  در  یانتظام   مجازات  مشترک  (59  پرسش

 است؟ کدام باشد، دهیورز تعلل آن موقع به میتسل و میتنظ در یول  شده
 پنج درجه تا دو درجه از یانتظام مجازات( ب   سه درجه تا کی درجه از یانتظام مجازات( الف

 پنج درجه تا سه درجه یانتظام مجازات( د    چهار درجه یانتظام مجازات( ج
 گزینه الف صحیح است. ،  تصویب نامه هیات وزیران 91اصالحیه ماده  طبق پاسخ(

آکادمی محصوالت  با  بخش    طالیی(  انطباق  هشتم  طراحی146صفحه    4-3-2- 8فصل  برقی  تاسیسات  میکرو  - کتاب 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 89« صفحه تسلیم و   تنظیم در تعللو کلمه » ظارتن

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 استان   ساختمان  یمهندس  نظام  سازمان  رهیمد  ئتیه  یاصل  عضو  عنوان  به  البدل  یعل   یاعضا  ینیگزیجا  خصوص  در  مشترک  (60  پرسش

 است؟ حیصح نهیگز کدام ره،یمد ئتیه کار ادامه و ها
  به   رهیمد  ئتیه  باشد،  شتریب  یاصل  یاعضا  درصد  شصت  از  حداقل  موجود  ره یمد  ئتیه  یاصل  یاعضا  تعداد  ،ینیگزیجا  از  بعد  چنانچه(  الف

 دهد یم ادامه  دوره انیپا تا خودوظایف 
  هفتاد   از  یاصل  یاعضا  تعداد  و  نباشد  گر ید  یها  گروه  از  کی  هر  ا ی  گروه  همان  در   البدل  یعل  عضو   تعداد  به  ،ینیگزیجا  هنگام  چنانچه(  ب

 دهد یم  ادامه  خود فیوظا به  رهیمد ئتیه  نباشد، کمتر یاصل یاعضا درصد
 پنجم  چهار  از  رهیمد  ئتیه  یاصل  یاعضا   تعداد  و  نباشد  گروه  ای  رشته  همان  در  البدل  یعل  عضو  یکاف  تعداد  به  ،ینیگزیجا  هنگام  چنانچه(  ج

 دهد  یم ادامه دوره انیپا  تا خود فیوظا به رهیمد ئتیه نباشد، کمتر یاصل یاعضا
 ف ی وظا  به  رهیمد  ئتیه  باشد،  شتریب  یاصل  یاعضا  از  کی  بعالوه  نصف  حداقل  از  ره یمد  ئتیه  موجود  یاعضا   ،ینیگزیجا  از  بعد  چنانچه(  د

 دهد ی م ادامه دوره انیپا تا خود
 گزینه ج صحیح است. کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 72ماده  4تبصره  طبق پاسخ(

ب بخش    طالیی(  ا محصوالت آکادمی انطباق  طراحی   139صفحه    2-3-2- 8فصل هشتم  برقی  تاسیسات  میکرو  - کتاب 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 26 « صفحه البدل علیکلمه »و  ظارتن
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 mohammad-karimi.comسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   η=0.89و  P=22 kW ،cosφ=0.87 ،V=400V مفروض است: ریبا مشخصات ز یموتور مسئله(

  AC3و    AC1  یباشد. مشخصات کنتاکتورها  یآن م  ینام  انیبرابر جر  5موتور    یراه انداز  انیشده و جر  یراه انداز  میبه صورت مستق  موتور
 گردد.  یم فیتعر ریبه شرح ز

AC1 =
جریان وصل و  یا قطع  قابل تحمل  کنتاکتور 

جریان نامی کنتاکتور 
= 1.5 AC3 =

جریان وصل و  یا قطع  قابل تحمل  کنتاکتور 

جریان نامی کنتاکتور 
= 8 

 باشد  یم ریکنتاکتورها به شرح ز ینام یانهایجر اندازه
9A-12A-18A-25A-32A-40A-50A-65A-80A-95A-155A-150A-185A 

 دیپاسخ ده 2و  1 پرسش های به
 استفاده شود، آمپراژ کنتاکتور برابر است با:  AC3موتور از کنتاکتور  هیتغذ یاگر برا طراحی  (1 پرسش

 A32( د     A65ج(                             A40( ب     A50 (الف
کنتاکتور در ورودی بوده و جریان آن براساس جریان ورودی موتور تعیین می شود، آنچه رو پالک موتور نوشته می شود توان خروجی   پاسخ(

                      است:               
22000

41
3 .cos 3 .cos 0.89 3 400 0.87

out in
in

L L

P P
I A

U U  
= = = =

  
  

اندازی موتور( استفاده شده، پس دقیقا برا  AC3چون از کنتاکتور   انتخاب می شود. گزینه الف )اختصاصی راه  ساس جریان بدست آمده 
 صحیح است. 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 180صفحه  6-6بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، بخش نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل ششم مهندسی تاسیسات برقی

- برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف  و  فصل ششم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  158صفحه  6-6

 ی راحط

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 استفاده شود، آمپراژ کنتاکتور برابر است با:  AC1موتور از کنتاکتور  هیتغذ یاگر برا طراحی (2 پرسش
 A155( د                A150ج(                            A50( ب             A185 (الف

( برای راه اندازی 95/0)کنتاکتور ویژه بارهای غیر القایی یا با خاصیت القایی کم با ضریب توان باالی    AC1حال که از کنتاکتور    پاسخ(
برابر   5موتور استفاده شده، باید جریان آن باالتر برود تا در حین راه اندازی )وجود جریان هجومی( دچار مشکل نشود. جریان راه اندازی  

5                                                                                 جریان نامی است:                   5 41 205start nI I A= =  =   

205                    این همان جریان قطع یا وصل قابل تحمل کنتاکتور است؛ پس                               
1 136.67

1.5
AC A= =  

 گزینه ج صحیح است.

بندی شده آزمون  بقههای طکتاب درسنامه و پرسش 180صفحه  6-6بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت- فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل ششم نظام مهندسی تاسیسات برقی
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 ی آزمون نظام مهندس  یآمادگ لمیف  و  فصل ششم یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  158صفحه  6-6بخش 

 ی طراح-برق

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰سش نظارت آزمون مرداد پر  ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 استارت زده شود:  یچنانچه شست ری در مدار شکل ز مشترک (3 شپرس

  .شود ی( چراغ روشن مالف
  گردد. یروشن و سپس خاموش م ی( چراغ لحظه اب
 ماند.  یم یروشن و سپس روشن باق تاخیر کی( چراغ با ج
 افتد.  ینم ی( اتفاقد

با فشار دادن شستی استارت جریان به بوبین کنتاکتور رسیده و  پاسخ(
نگهدارنده کنتاکتور موازی با شستی وصل می شود. با توجه به وجود  

استارت، در صورت برداشتن انگشت از روی شستی، باز هم جریان به  
بویین کنتاکتور رسیده و همچنان کنتاکتور وصل باقی می ماند. گزینه 

 الف صحیح است. 
  180صفحه  6-6بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

فیلم آمادگی  ، فصل ششم بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیهای طبقهکتاب درسنامه و پرسش

- یکتاب راه آزمون نظام مهندس  158صفحه  6-6، بخش نظارت- آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی

 ی طراح -برق یآزمون نظام مهندس   یآمادگ لمیف و  فصل ششم  یراحط

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 حی در گاز )فلورسنت( صح  هینصب ثابت از نوع تخل  یدر خصوص برآورد برق مدار چراغ ها  ریز  یها  نهی از گز  کیکدام    مشترک(  4  پرسش
 است؟

 یی القا باالستآن به اضافه مصرف  یالمپ ها  یاسم( توان الف
 ی ک یآن به اضافه مصرف باالست الکترون یالمپ ها  ی( توان اسمب
 سب ولت آمپر حبر 2ضربدر  یک یآن به اضافه مصرف باالست الکترون یالمپ ها  ی( توان اسمج
 است  حیهر دو صح جو  ب یها نه ی( گزد

های نصب ثابت از نوع تخلیه در گاز میزان درخواست نیروی برق چراغ، 13مبحث   39صفحه  1-2-4-13بندهای »پ« آیین نامه  طبق پاسخ(

   . پس گزینه ب صحیح است.)بند ب( با باالست الکترونیکی برابر توان اسمی مصرفی المپ به اضافه مصرف باالست آن است

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  12صفحه    1-1بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

-1، بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل اول  مهندسی تاسیسات برقی

مهندس   12صفحه    1 نظام  راه آزمون  فصل    ی طراح-یکتاب  مهندس  یآمادگ   لمیف اول  و   نظام  - برق   یآزمون 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 53کلمه »باالست« صفحه و  یراحط

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 شوند؟ یم میبه چند دسته تقس لیبرق بر اساس زمان تبد یمولدها یطبقه بند  مشترک( 5 پرسش

 هیثان 15( کمتر از الف
 ه یثان 15کمتر از  -  هی( صفر ثانب
 هیثان 15کمتر از  -  ه یثان میکمتر از ن -  هی( صفر ثانج
 هیثان  15از  شتریب - هیثان 15کمتر از  -  ه یثان میکمتر از ن - ه ی( صفر ثاند

رله چراغ

شستی استارت

شستی استپ

حفاظت مدار

تیغه نگهدارنده
رله 

L1

C1

C1

C1

N
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راه اندازی ژنراتور می تواند با وقفه یا بدون وقفه )صفر ثانیه( باشد )گزینه الف  ،  13مبحث    61صفحه    2-5-5-13طبق آیین نامه    پاسخ(
د ثانیه نیز می تواند باش   15همان مبحث، برای مولدهای گازی، بیش از    62صفحه    4-5-5-13اشتباه است(. طبق بند »الف« آیین نامه  

گزینه ، این اعداد صریحا قید شده است.  110جلد اول نشریه    6  فصل نهم صفحه  1-9)گزینه های ب و ج اشتباه( است. همچنین در جدول  
 د صحیح است. 

بندی شده آزمون  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 82صفحه  2-2-3بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل سوم نظام مهندسی تاسیسات برقی

  یآزمون نظام مهندس  یآمادگ لمیف  و  فصل سوم یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  66صفحه  2-2-3بخش 

 ی طراح-برق

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 تحمل  قابل  و  ینام  انیجر  از  شتری ب  یمصرف  انیجر  که  یکوئل  فن  مدار  هیتغذ  یبرا  مناسب  ریز  یها  شکل  از  کی  کدام  مشترک  (6پرسش  

 است؟ حیصح باشد، یم ترموستات

تاتسومرت هعومجم
روتکلس و 

تاتسومرت

دنکطسوتمدنت

1 لکش

لپوک نف

L1

N

PE

تاتسومرت هعومجم
روتکلس و 

تاتسومرت

دنکطسوتمدنت

2 لکش

لپوک نف

L1

N

PE

R1 R2 R3

دنکطسوتمدنت
R1 R2 R3

یکمک یاه هلر

 یاه هغیت
هلر هدنرادهگن

 
 چکدامیه( د                        2 و  1 شکل ( ج                      2 شکل( ب                1 شکل( الف

جریان کشیده شده از فن کوئل بیش از ترموستاتی است که در مسیر آن قرار دارد، در صورتیکه با موازی بستن    توجه به اینکه با    پاسخ(
ترموستات و فن کویل و استفاده از مقاومتهایی در مسیر آن، تقسیم جریان رخ داده و جریان عبوری از ترموستات مشکلی برای آن ایجاد 

 ست. نمی کند. گزینه ب صحیح ا

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 مفروض  ریز  مشخصات  با  یبرق  عیتوز  یتابلو   طراحی  (7  پرسش

  باشد،   kA9(  Cو    A  ،B)در نقاط    کوتاه  اتصال  سطح  چنانچه  است،
 است؟ حیصح ریز یها نهیگز از کی کدام

CUI:  یبیآس  آنکه  بدون  کباری  تنها  دیکل  که  یکوتاه  اتصال  انیجر  
 ر،یتعم  به  ازین  یبعد   دفعات  یبرا  و  باشدیم  آن  قطع  به  قادر  ندیبب

  .دارد ضیتعو ای و سیسرو

CSI:  آن   قطع  به  قادر  دفعات  به  دیکل  که  یا  کوتاه  اتصال  انیجر  
  و   سیسرو  ر،یتعم  به  ازین  ای  و  ندیبب  یبیآس  آنکه  بدون  باشد،یم

  .کند دایپ ضیتعو
 .گردد ضی تعو A100 وزیف با MCCB  ،A100 دیکل( الف
 .گردد ضیتعو "TYPE "C مشخصات با یدهایکل  با A10 یاتور ینیم یدهایکل( ب
 .ندارد  المان ضیتعو ای و اصالح به ازین و نداشته یمشکل چیه تابلو( ج
 . گردد ضیتعو 25kAcs=IcuI=و  A100 ینام انیجر مشخصات با ی د یکل ای MCCB  ،A100 دیکل( د

خودکاراتوماتیک  کلیدهای مینیاتوری باید باالدست خود فیوز یا کلید  ،  13مبحث    73صفحه    2-1-6-13طبق بند »ث« آیین نامه    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است. . محدودکننده جریان داشته باشند

کلید خودکار
)اتوماتیک(

A B C

MCB

10A

10kA

TYPE  B 

MCB

10A

10KA

TYPE  B 

MCB

10A

10kA

TYPE  B 

MCCB

In-100A

Icu-25kA

Ics-16kA

کلید خودکار
مینیاتوری
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 کتاب تاسیسات برق پالس 78صفحه  4-8-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 مناسب  شوند،  دشارژ  و  خارج  مدار  از  ک یاتومات  طور  به   خازن  یها  پله  خازن،  بانک  یتابلو  در  شدن  باز   با  باشد  قرار  چنانچه مشترک  (8  پرسش
 باشد؟ یم چه روش  نیتر

 آنها  با خازن بانک یتابلو در نترالکیا و  یخازن بانک یهاپله یکنتاکتورها از استفاده با( الف
 بانک یتابلو یورود  درب تی وضع و حالت کردن مشخص یبرا BMS ستمیس از استفاده( ب
 رد یگ انجام  دیبا اپراتور توسط کار نیا( ج
 چکدام یه( د

ه و ایمین کار با تابلو بانک خازنی را  با اینترالک، می توان وضعیت عملکرد )قطع، وصل و ...( کلید و تجهیزات را بهم وابسته کرد  پاسخ(
به  می توان دستور قطع    می شود، به منظور جلوگیری از احتمال برق گرفتگی ناشی از دشارژ خازن تابلو،. زمانی که در تابلو باز  افزایش داد

 پله های خازن را صادر کرد. گزینه الف صحیح است. 

بندی شده آزمون نظام های طبقهامه و پرسشکتاب درسن 160صفحه  4-5بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل اول مهندسی تاسیسات برقی

- برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف و  فصل اول   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  139صفحه  5-4

 ی راحط

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 . ΣX=0.02 Ωو  ΣR=0.12 Ω؛ شبکه برق شهر: مفروض است ریمطابق شکل ز یعیمسئله( شبکه توز

شبکه برق شهر
Q1

Q2

100L m=

2 24 50 1 25mm mm + 

23 2.5mm 23 2.5mm

40L m= 30L m=

کلید خودکار اتوماتیک سه پل
کلید خودکار مینیاتوری تک پل

پریز برق تکفاز

400 / 230V

=Q1

=Q2

=Y

YY

 
X (Ω/km) R (Ω/km)  سطح مقطعCU  مس 

11/0 71/8 5/2 

086 /0 863 /0 25 

083 /0 463 /0 50 

 د یپاسخ ده 10و  9 پرسش های به
 باشد؟یچقدر م  2Q دیاتصال کوتاه کل انیحداکثر جر طراحی (9 پرسش

 A1363( د                     A1500( ج                        A1173( ب                          A1066( الف

2                               مقدار امپدانس شبکه برابر است با:   پاسخ( 20.12 0.02 0.121NZ = + =   

 کیلومتر(:   1/0متر ) 100میلیمتری با طول  50حداکثر امپدانس در کابل، برابر است مجموع امپدانس دو هادی برقدار، پس حداکثر امپدانس کابل 

                               2 2

50 2 2 0.1 0.463 0.083 0.094LZ LZ= =   + =   
، برابر است با مجموع امپدانس شبکه به اضافه مجموع امپدانس هادی های برقدار Q2برای مقدار حداکثر امپدانس از منبع )شبکه برق شهر( تا کلید  

50              میلیمترمربعی؛ پس:    50کابل  0.121 0.094 0.215tot NZ Z Z= + = + =   
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مبحث   155صفحه    9-4-1آیین نامه پ    طبقمحاسبه می شود.    (Q2ه )حداکثر جریان اتصال کوتاه در نزدیک ترین نقطه به محل محاسب
   (، در رابطه زیر بدست می آید: C=1.1، با فرض باال بودن ولتاژ )2Qحداکثر جریان اتصال کوتاه کلید  ،13

                          . 1.1 230
1176

0.215

P
sc

tot

C U
I A

Z


= = =  

 .گزینه ب صحیح است

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 32صفحه  2-3بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، بخش نظارت-طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ، فصل دوم مهندسی تاسیسات برقی

-برق  یآزمون نظام مهندس  یآمادگ  لمیف و  فصل اول  یطراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 32صفحه  2-2-2

 ی راحط

 م قبولی )کلیک کنید( در آزمون با گارانتی بازگشت وجه در صورت عدبسته تضمین قبولی 

 باشد؟یچقدر م 2Q دیاتصال کوتاه کل انیحداقل جر طراحی( 10 پرسش
 A242( د                              A148( ج                     A156( ب                           A230( الف

 میلیمترمربع(  25میلیمترمربع( و هادی حفاظتی )   50میلیمترمربعی برابر است با مجموع امپدانس هادی فاز )  50حداقل امپدانس کابل    پاسخ(
 : ، پسکیلومتر( 1/0متر ) 100در طول 

    ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

50 50 25 0.1 0.463 0.863 0.083 0.086 0.133L PENZ L Z Z L Z Z= + = + = + + + =   

 ، پس: کیلومتر( 07/0متر ) 70در طول میلیمترمربعی نیز برابر است با مجموع امپدانس هادی فاز و هادی حفاظتی  2/ 5حداقل مقدار سیم 

( ) ( ) 2 2

2.5 2.5 252 2 0.1 8.71 0.11 1.2194L PENZ L Z Z LZ Z= + = + =  + =   

50                          مقدار امپدانس کل برابر است با:   2.5 0.121 0.133 1.2194 1.4734tot NZ Z Z Z= + + = + + =    

  155صفحه    9-4-1آید که برای طبق آیین نامه پ  حداقل جریان اتصال کوتاه در دورترین نقطه ممکن )بیشترین افت ولتاژ( بدست می  

.  برابر است با:                   (.95C=0) در رابطحداقل جریان اتصال کوتاه،  ،13مبحث  0.95 230
148.29

1.4734

P
sc

tot

C U
I A

Z


= = = 

 .صحیح است جگزینه 

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 32صفحه  2-3بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، بخش نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیدوم ، فصل مهندسی تاسیسات برقی

-برق  یآزمون نظام مهندس   یآمادگ لمیف  و  فصل اول یطراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 32صفحه  2-2-2

 ی راحط

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  زل یبارها بعد از روشن شدن د  یژنراتورها به مدار آوردن پله ا  زلید  تی از باال رفتن ظرف  یریجلوگ  یاز روش ها  یکی  مشترک  (11پرسش  

هدف   نیتام  یبارها برا  یمدارها  یبرقرار  یبرا  نهیگز  نیترمناسب  میداشته باش  ریسه بار با مشخصات ز  نکهیباشد، با فرض ا  یژنراتور م
مربوط به    یبارها   =Cو    یموتور  ی =بارهاB،  ی منیو ا  یاتیح  ی=بارهاA  باشد؟ یژنراتور به چه صورت م  زلید  نمذکور بعد از روشن شد

 . شوندیم هیتغذ UPS قیکه از طر یوتریشبکه کامپ زاتیتجه
 Aو  C  ،Bد(                      Bو  C ،Aج(                         Bو  A ،Cب(                     Cو  A ،Bالف( 

نیز بدلیل حساسیت به نوسانات و تغییرات برق باید بعد از   Cبدلیل اهمیت و اولویت ابتدا وارد مدار می شوند، بارهای    Aبارهای    پاسخ(
 فت ولتاژ را دارند، وارد شوند. گزینه الف صحیح است. که دارای جریان های راه اندازی قابل توجهی هستند و امکان ا Bبارهای 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
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)توان مصرف کننده   آمپر سه فاز می باشد  60تغذیه می شوند( در یک شعبه بانک    UPC  مصارف برق )غیر از مصارفی که از طریق  مسئله(
: سه به یک UPS، نوع  UPS  =20kVAتوان    با مشخصات زیر می باشد:  UPS  این شعبه دارای یک  ،های شعبه بانک تک فاز می باشند(

به  .  400/ 230و ولتاژ    9/0، ضریب توان=  UPSمی  جریان نا  %5/12تکفاز(، جریان شارژ باتری ها=    UPSخروجی    -سه فاز  UPS)ورودی  
 . پاسخ دهید 13و  12پرسش های 

 کنتور مناسب برای این شعبه بانک چه می باشد؟  طراحی( 12 پرسش
 آمپر سه فاز  100د(    آمپر سه فاز 200ج(   آمپر سه فاز 150ب(  آمپر سه فاز 75الف( 
منابع و کلیدها مانند بار عملکرد می کند و باید جریان آن به ظرفیت ها اضافه    ظرفیتنیاز به شارژ دارد، پس در محاسبات    UPS  پاسخ(

             ضریب افزایش برابر است با:  شود؛ 
100 12.5

1.125
100

+ 
= 

 
  

                                                        جریان نامی برابر است با:  
20000

1.125 1.125 32.5
3 3 400

UPS

L

S
I A

U
= = =


   

60                                                        برابر است با:                                        UPSجریان  32.5 92.5totI A= + = 
 گزینه د صحیح است. 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 106صفحه  5-3بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، بخش رتنظا-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیسوم ، فصل ات برقیمهندسی تاسیس

- برق یآزمون نظام مهندس  یآمادگ لمیف و  فصل سوم   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  80صفحه  3-4

 ی راحط

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 ،تغذیه گردد  UPS  از یک فاز ورودی به  UPS)مواقع خطا( جریان مصرفی بار     Internal Bypassدر حالت    UPSچنانچه   طراحی  (13  پرسش

 در این حالت کدام یک از گزینه های زیر در خصوص آمپراژ کنتور این شعبه بانک صحیح است؟

 .الف( آمپراژ کنتور شعبه بانک افزایش می یابد
 . کند  بانک تغییری نمیب( آمپراژ کنتور شعبه  

 .با توجه به تک باز بودن بارها و با جابجایی بارها با این فازها آمپراژ کنتور شعبه بانک می تواند تغییر نکند ج(
 .با توجه به تک فاز بودن بارها و با جابجایی بارها با این فازها آمپراژ کنتور شعبه بانک می تواند کاهش یابد د(

  با توجه به اینکه برق ورودی سه فاز و خروجی آن تکفاز است، پس با وقوع خطا، این بار باید توسط یکی از فازهای کنتور تغذیه گردد. پس،   پاسخ(
فاز   بر  عالوه  باید  فاز  بار    60این  باید  دارد،  قبل  از  که  کند   86/28آمپری  تامین  را  شود(،  می  برابر  سه  تکفاز  حالت  )در  فاز  سه  آمپر 

(=147A32.5×60+3=1phI) .گزینه الف صحیح است. . پس آمپر یکی از فازها افزایش یافته و کنتور مصرف جریان باالتری را نشان می دهد 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 106صفحه  5-3بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، بخش نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل سوم مهندسی تاسیسات برقی

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفو  فصل سوم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 80صفحه  3-4

 ی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبول

شکل زیر یک تونل شهری را نشان می دهد، چنانچه این  مشترک  (14 پرسش
تونل به سه زون تقسیم شده باشد، کدام یک از گزینه های زیر مناسب ترین 

 جواب برای روشنایی این تونل شهری می باشد؟
 A3=A1(A>(2ب(                   A2=A1A=3الف( 

 A2<A1A>3دA3=A1(A                   )<(2ج( 

خرو  و ورود
تونل

خرو  و ورود
تونل

A1 A2 A3
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(، بدلیل تفاوت شدید نور داخل و بیرون تونل در طول روز، دید راننده دچار  3Aو    1Aبا توجه به اینکه موقع ورود به تونل )از دو سمت    پاسخ(
چشم به این تغییر سطح نور عادت کند. ( باشد تا  2Aمشکل تطبیق نور می شود، پس باید روشنایی در این دو زون بیش از زون میانی )

 گزینه ج صحیح است.

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

  زل یمفروض است، د   ریهمانند شکل ز  ی عی توز  ستمیس  مشترک  (15  پرسش
 یدهایاز کل  کیژنراتور به هنگام قطع برق شهر در مدار خواهد بود. کدام  

 باشد؟ یاز نوع موتور دی( باکیخودکار )اتومات
 3Qو  2Q(  ب                    2Qو  1Q( الف

 4Qو  1Q ،2Q ،3Q ( د                 3Qو  1Q ،2Q (ج

(  باشد یا اینکه از ترانسفورماتور 2Qژنراتور )تغذیه باید یا از دیزل    پاسخ(
(1Q  3(. چون خازن )کلیدQ  2( و دیزل ژنراتور )کلیدQ  نباید با هم در مدار )

، پس با موتوری کردن کلیدهای آنها، از دور فرمان قطع و وصل آنها  باشند
 صحیح است.  الفرا صادر کرد. گزینه 

آکادمی با محصوالت  پرسش   202صفحه    1-7بخش    طالیی(  انطباق  و  درسنامه  طبقهکتاب  نظام   بندی های  آزمون  شده 

برقی تاسیسات  برقی طراحیهفتم  ، فصل  مهندسی  تاسیسات  نظام مهندسی  آمادگی آزمون  بخش  نظارت-فیلم   ،7-1 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفو  فصل هفتم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 175صفحه 

 مشاهده جزئیات بسته طالیی اختصاصی آزمون طراحی )کلیک کنید(

بتن )  ونیالکترود نصب شده در فونداس  یبرا  یو اقتصاد  یاز نظر فن  نه یگز  نیمناسب تر  ر،یز  یاز شکل ها  کیکدام    مشترک(  16  پرسش
 باشد؟ ی( ممسلح ریغ

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    1

الکترود تسمه ای
در داخل فونداسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    2

الکترود تسمه ای
در داخل فونداسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    3

الکترود تسمه ای
در داخل فوندانسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    4

الکترود تسمه ای
در داخل فونداسیون

 
 4( شکل د  3( شکل ج  2( شکل ب  1( شکل الف

نیازی  متر است، پس  10مترمربع، کمتر از  15در  20[، چون دیوارهای فرعی در قسمت 4مرجع ] 154صفحه  4P1-22طبق شکل  پاسخ(
 . گزینه د صحیح استداشته باشد. الکترود متر است، باید  10مترمربعی، بدلیل اینکه بیش از  30در  30مت به الکترود پی ندارد. در قس

)اتوماتیک(کلید خودکار 

بانک خازن رگوالتور LOAD

ترانسفورماتور جریان

Q1

Q3

Q2

Q4

TR D/G
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کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  86و  53« صفحات تسمه گالوانیزه « و »بتن غیر مسلح» طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -طراحی

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
طبقه چه تعداد   نیا  قیاعالم حر  ستمیمناسب س  زونمتر است، تعداد    70×25ساختمان    کیطبقه در    کیطول و عرض    مشترک(  17  پرسش

 باشد؟ یم
 زون 4( د   زون  3( ج   زون  2( ب  زون  1( الف

متر طول را به دو زون    75پرسش  متر باشد، در این    60، طول زون نباید بیش از  3مبحث    62صفحه    8-5-3طبق آئین آیین نامه    پاسخ(
 تقسیم می شود. گزینه ب صحیح است. 

 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
و    یبر سطوح عملکرد سازه ا  IIساختمان عملکرد ساختمان در برابر انفجار در سطح    یمقررات مل  21مطابق مبحث    مشترک(  18  پرسش

 باشد؟ یم  یچه منظور یبرا یسازه ا ریغ
 دفاع ی( بد  ی جان یمنی( اج  وقفه یاستفاده ب تی( قابلب زشی( آستانه فرورالف

 همان ایمنی جانی است. گزینه ج صحیح است.  II، سطح 21مبحث  4صفحه  7-1-21پاسخ( طبق آئین نامه 

منطقه یا زون و کلمه » نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 48صفحه  3-1-7بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 284« صفحه جدا

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
اعالم    یها و دتکتورها  یشست  می خواهیباشد، م  یم  ریآدرس پذ  قی اعالم حر  ستمیس  کیمربوط به لوپ    ریشکل ز  مشترک(  19  پرسش

 شود؟  یکار به چه صورت انجام م نیا م،ییمتصل نما قیاعالم حر ستمیرا به لوپ س Aاز نوع متعارف نشان داده شده از نقطه  قیحر

مرکز سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

EOL

 F F

F

FF HD



F

F

BA

F

F

HD

دتکتور دودی

دتکتور حرارتی

شستی اعالم حریق

 آژیر
 ی تیمحدود چگونهیبدون ه Bبه نقطه   Aنقطه  می( اتصال مستقالف
 به آن  Aو اتصال نقطه  Bدر نقطه  سینترفیا کی( اضافه کردن ب
 . باشد یمقدور نم  ریآدرس پذ قیاعالم حر ستم یمتعارف به س قیاعالم حر یکتورهادتو  ی( امکان اتصال شستج
 . متصل نمود Bبه نقطه  ماًیرا مستق Aنقطه  توانیم ،عدد تجاوز نکند 20متعارف از  قیاعالم حر یتورها تکدو  یچنانچه تعداد شست( د

 گزینه ب صحیح است. ، این ارتباط باید از طریق اینترفیس باشد. 13مبحث  198صفحه  2-4طبق آیین نامه پ  پاسخ(

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 37کلمات »اینترفیس« صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 30  یاصل  یحرکت آن از کف ورود  ر یکه طول مس  یساختمان   یدر خصوص آسانسور ها  ریز  یها  نهیاز گز  کیکدام    مشترک(  20پرسش  

 است؟تر  کامل باشد،ی متر م
 .)برانکاردبر( باشد ماریدستگاه آسانسور حمل ب کی یدارا دی( ساختمان باالف
 .چرخدار باشد یاز آنها مناسب حمل صندل یکیحداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل  یدارا دی( ساختمان باب
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 .حداقل دو دستگاه آسانسور باشد یدارا دی( ساختمان باج
 .)برانکاردبر( باشد ماریاز آنها مناسب حمل ب یکیحداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل  یدارا دی( ساختمان باد

متر بوده و باید دو دستگاه آسانسور استفاده شود که    28، طول مسیر حرکت بیش از  15مبحث    9صفحه    3-1-2-15طبق آیین نامه    پاسخ(
 گزینه د صحیح است. باشد.  )برانکاردبر( ماریحمل بر همان صفحه، یکی از آنها باید آسانسو 4-1-2-15طبق آیین نامه 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 265صفحه  2-2-10صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

  2-2-10، بخش نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل دهم مهندسی تاسیسات برقی

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفو  فصل هفتم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 230صفحه 

 باشد؟ حیصح تواند یم(  نفره 13) لوگرمیک 1000 آسانسور نیکاب مساحت خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام  مشترک( 21 پرسش
 مربع  متر 7/2( د  مربع  متر 3/2( ج  مربع متر 1/2( ب   مربع متر 5/2( الف

مترمربع است که   4/2تا    15/2، مساحث در بازه  15مبحث    17و    16صفحات    1-2-2-2-15الف و    1-2- 2-2-15طبق جداول    پاسخ(
 تنها گزینه ج در این بازه قرار دارد. 

با محصوالت آکادمی کابین    طالیی(  انطباق  »حداکثر مساحت  نفرات« و  با تعداد  متناسب  کابین  کلمات »مساحت کابین«، »حداقل مساحت 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 117و  115، 273متناسب با ظرفیت«صفحات 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 یم  عدد  چند  ساختمان  نیا  یآسانسورها  یها  چاه  تعداد  حداقل  باشد،  یم  دستگاه  8  ساختمان  کی  یآسانسورها  تعداد  مشترک(  22  پرسش
 باشد؟

 4( د    3( ج         2( ب   1( الف
دستگاه در یک چاه می   4دستگاه بوده، پس حداکثر  4، تعداد آسانسور بیش از 15مبحث  12صفحه  3-1-2-2-15پاسخ( ظبق آیین نامه 

 گزینه ب صحیح است. دستگاه.  4تواند قرار گیرد؛ یعنی دو چاه هر کدام 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  270صفحه    3-2-10بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

تاسیسات برقی تاسیسات برقی طراحی، فصل دهم  مهندسی   3-2- 10بخش  ،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی 

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف و  فصل دهم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 232صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 است؟ وابسته ییپارامترها چه به  داده یجا خود در را آسانسور چاه یهوا هیتخل چه یدر مساحت مشترک( 23 پرسش

 در  نوع و آسانسور سرعت( ب   آسانسور سرعت و( نیکاب) آسانسور تیظرف( الف
 در  نوع و آسانسور سرعت ،(نیکاب) آسانسور تیظرف( د     (نیکاب) آسانسور تیظرف( ج

کابین، سرعت آسانسور و نوع در کابین و طبق ، ابعاد چاه آسانسور به ظرفیت  15مبحث    15صفحه    1-2-2-2-15طبق آیین نامه    پاسخ(
 همان مبحث، سرعت آسانسور به  ابعاد دریچه تخلیه هوا وابسته است. گزینه د کامل ترین پاسه می باشد. 28صفحه  15-2-2-8-2

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 135کلمه »دریچه تخلیه هوا« صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟ حیصح موتورها انیجر  خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام است، مفروض ریز مشخصات با موتور دو مشترک( 42 پرسش

 )دور بر دقیقه(  1I ،1500rpm ، جریان2hp توان  موتور شماره یک ـ
 )دور بر دقیقه(  2I ،1000rpm ، جریان2hp  توان موتور شماره دو ـ

 1I≤2Iد(                              I2I=1ج(                                      I2I>1ب(                             I2I<1الف( 

 گزینه الف صحیح است. کمتر است.  2از  1، جریان موتور 110فصل پنجم جلد اول نشریه  37صفحه  4-5طبق جدول  پاسخ(

  286فاز« صفحه  و کلمه »موتور سه  کتاب تاسیسات برق پالس  81صفحه    1-4بخش    2-4جدول    طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی
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 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
  مس   مربع  متر  یلیم  240  فاز  یها   یهاد  مقطع  سطح  حداقل  لوواتیک  200  مصرف  با  یساختمان   برق  نیتام  یبرا   مشترک  (25پرسش  
  در  یاصل  یهمبند   و(  PE) یحفاظت  نول،  فاز،  یها  یهاد  مقطع  سطح  حداقل  شود،  استفاده  رشته  تک  کابل   یبرا  اگر  است،  شده  محاسبه

 بود؟ خواهد چقدر TN-S ستمیس
 26mm×(1 )+2120mm×(1 )+2120mm×(1 )+2240mm×3(1(الف( 

 225mm×(1 )+2120mm×(1 )+2120mm×(1 )+2240mm×3(1(ب( 

 2120mm×(1 )+2120mm×(1 )+2120mm×(1 )+2240mm×3(1(ج( 

 2120mm×(1 )+2240mm×(1 )+2240mm×(1 )+2240mm×3(1(د( 

میلیمترمربع بوده، پس سطح   35، سطح مقطع هادی باالتر از  13مبحث    158و    156صفحات    1-4-1و پ    3-1طبق جداول پ    پاسخ(
همان   159صفحه    1-5-1میلیمترمربع( خواهد بود. طبق بند »پ« آیین نامه    120مقطع هادی های نول و حفاظتی نصف هادی فاز )

 60میلیمتر مربع( کمتر باشد، نصف این عدد    120مبحث، سطح مقطع هادی همبندی اصلی نباید از نصف سطح مقطع هادی حفاظتی )
 میلیمترمربع باشد. گزینه ب صحیح است.  25ربع بوده که طبق بند »ب« همین آیین نامه نیاز نیست بیش از میلیمتر م

بندی شده آزمون نظام مهندسی های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  82صفحه    10-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب   111صفحه    11-4، بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  تاسیسات برقی

کلمه » سطح مقطع و    یطراح-برق  یآزمون نظام مهندس  یآمادگ  لمیفچهارم  و  فصل    یطراح-یراه آزمون نظام مهندس

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  168بندی اصلی « صفحه هادی هم

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 باشد؟ یم  لوکس چند شوند،یم روشن رونیب از که خروج عالئم سطح ییروشنا شدت حداقل  مشترک( 62پرسش 

 لوکس  200( د   لوکس  100( ج   لوکس  54( ب  لوکس  50( الف
 گزینه ب صحیح است. لوکس باشد.  54، این روشنایی حداقل باید 3مبحث  108صفحه  7-9-6-3طبق آیین نامه  پاسخ(

و کلمه »شدت روشنایی   نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  49صفحه    3-2-2بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  181صفحه   سطح عالیم خروج«

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 . گردد  یم  محاسبه  Load Factor  روش   از  ریپذ  آدرس   قیحر  اعالم  ستمیس  نوع  کی  داخل  در  استفاده  و  نصب  قابل  یالمانها   تعداد  مسئله(
Load Factor  گردد یم فیتعر ریز شرح به قیحر اعالم ستمیس یالمانها انیجر مقدار با: 

Fire Mode  )میلی آمپر( Standbye Mode )المان ها  )میکروآمپر 

 دتکتور حرارتی 250 25/2

 دتکتور دودی  340 34/1

 دتکتور شعاعی  10000 12

 شستی اعالم حریق 100 1/2

 آژیر 140 8

 اینترفیس 850 85/4

Load Factor،  250  قیحر اعالم  ستمیس  لوپmA  قیحر  هنگام   در.  باشد  یم  (Fire Mode  )محاسبات   در  Load Factor  س ینترفیا  و  رهایآژ  
 تواند   یم  که   پول  داخل  یها  المان  تعداد  حداکثر  .گردند  یم  منظور  محاسبات  در  %20  قیحر  اعالم  یها  یشست  و  ها  کتورتد  و  %100  ها،

 . شود یم نظر صرف لوپ داخل یالمانها  تعداد محاسبات در پارامترها ریسا از. باشد یم عدد 128 ،شوند یده آدرس 
 المان ها  تعداد المان در داخل لوپ  المان ها  تعداد المان در داخل لوپ 

 شستی اعالم حریق 15 دتکتور حرارتی 10

 آژیر 5 دتکتور دودی  70

 اینترفیس 10 دتکتور شعاعی  10

https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 35 مهندس محمد کریمی آکادمی  آزمون نظام مهندسی برقسواالت پاسخنامه تشریحی  

 

 

 .دیده پاسخ 29 تا 27پرسش ها  به
  باشد؟  یم  آمپر یلیم چند Standby Mode در لوپ Load Factor طراحی (72پرسش 

 142( د    137 (ج    35( ب   27( الف
(. از جدول اول  iI( در میزان جریان کشیده شده توسط آن المان )iNمقار جریان کل حلقه برابر است با حاصل ضرب تعداد هر المان )  پاسخ(

 و از جدول دوم، تعداد المان ها در حلقه استخراج می شود:   Standby Modeمقدار جریان )برحسب میکروآمپر( المانها برای 

                
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

tan

1

10 250 70 340 10 10000 15 100

5 140 10 850 137000 137

n
S dbye

tot i i

i

I N I

A mA

=

= =  +  +  + 

+  +  = =

   

 گزینه ج صحیح است.

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 باشد؟ یم  آمپر یلیم چند Fire Mode در لوپ Load Factor طراحی (28 پرسش
 244( د    356( ج    142( ب   71( الف

( حریق را شناسایی کرده %20در حین حریق، همه دتکتورها که حریق را تشخیص نمی دهند و تنها یخشی از آنها )در این پرسش  پاسخ(
باقی می مانند. با بروز حریق، باید تمامی   Standbye Mode( در همان حالت %80می روند، بقیه )در این مسئله   Fire Modeو به حالت 

 و  %100  ها،  سینترفیا  و  رهایآژ،  Fire Mode  در صورت مسئله نوشته شده که در.  دار شده و عمل می کنندآژیرها و اینترفیس، وارد م
؛ پس باز هم جریان را به مانند پرسش قبل محاسبه می کنیم اما  گردند  یم  منظور  محاسبات  در  %20  قیحر  اعالم  یها  یشست  و  ها  کتورتد

 با درنظر گرفتن این درصدها:

      
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1

3

0.2 10 2.25 0.2 70 1.34 0.2 10 12 0.2 15 2.1 1 5 8

1 10 4.85 0.8 10 250 70 340 10 10000 15 100 10 244

n
Fire

tot i i

i

I N I

mA

=

−

= =   +   +   +   +  

+   +  +  +  +   =


 

 گزینه د صحیح است. 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
باشد، حداکثر چند عدد دتکتور    ریبه شرح ز  قیاعالم حر  ستمیلوپ س  کیداخل    یتعداد المان ها  یچنانچه در پروژه ا   طراحی  (29  پرسش

 .لوپ اضافه کرد؟  نیتوان به ا یرا م یدود

 تعداد المان های داخل لوپ 

 دتکتور حرارتی 5

 Been detectorدتکتور شعاعی  10

 شستی اعالم حریق 10

 آژیر 7

 اینترفیس 6

 عدد 90( الف
 عدد 97( ب
از تعداد المان    دیتوان به لوپ اضافه کرد بلکه با  ینم   یباشد، نه تنها المان   یم  mA250لوپ که باالتر از    Load factor( با توجه به عدد  ج
 کم کرد. زیلوپ ن یها
 کدام  چی( هد

عدد دتکتور   n(. مقدار جریان را با در نظر گرفتن 128میلی آمپر( و تعداد المان ) 250دو قید باید بررسی شود، جریان )حداکثر  پاسخ(
 دوباره محاسبه می کنیم

https://mohammad-karimi.com/license/
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 :   Fireحالت 
( ) ( ) ( ) ( )  ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1

3

0.2 5 2.25 1.34 10 12 10 2.1 1 7 8

1 6 4.85 0.8 5 250 340 10 10000 10 100 10 197.35

n
Fire

tot i i

i

I N I n

n mA

=

−

= =  +  +  +  +  

+   +  +  +  +   =


 

 میلی آمپر بدست آوردیم، با جایگذاری داریم:  244رو در پرسش قبل  Fireمقدار جریان حالت 

                                                                 

250 197.35
250 197.35 0.54 97.5

0.54
n n

−
= + → = =

  
که از مجموع المانهای    38عدد( باید رعایت شود. تعداد المان کل برابر است با    128میلی آمپر( و تعداد المان )  250مقادیر ماکزیمم جریان )

المان(. گزینه الف   128المان را افزود )برای رسیدن به    90تا  فقط  (. پس می توان  5+ 10+10+7+6حلقه )جدول فوق( بدست می آید )
 . صحیح است

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶رای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: ب
 است؟ حیصح( نگی)ر نگیپارک  یحلقو ستمیسها به صورت  زیپر یدر رابطه با مدار بند ریز یها نهیاز گز  کیکدام  مشترک (30 پرسش

1ش ل 

L1

L2

L3

N
PE

MCB(16A) MCB(16A)

2ش ل 

L1

L2

L3

N
PE

MCB(16A) MCB(16A)

3ش ل 

L1

MCB(16A) MCB(16A)

L2

L3

N

PE

 
 چکدام ی( هد  3( شکل ج  2( شکل ب  1( شکل الف

، رسم شده است. اما 110فصل سوم جلد اول نشریه    18صفحه    2-3طبق نقشه مدار پریز حلقوی )رینگ( در پارکینگ در شکل    پاسخ(
هادی فاز در پریزهای ،  13مبحث    96صفحه    2-3-8-13برای پاسخ به این پرسش نیازی به دانستن این مدار نیست. طبق تبصره آیین نامه  

 1در شکل های  نال سمت راست پریز وصل شود. کنتاکت های چپ و میانی )باال و پایین( نیز به ترتیب نول و حفاظتی هستند.  فاز باید به ترمیتک
، نیز سیم حفاظتی به اشتباه به کنتاکت نول وصل شده است. 3، سیم فاز به اشتباه به کنتاکت هادی حفاظتی وصل شده است. در شکل  2و  

 .گزینه د، گزینه موردنظر است

« و سیستم حلقوی یا رینگو کلمات »    کتاب تاسیسات برق پالسفصل پنجم  119صفحه  8-5بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  174و   68 »پریز تکفاز« صفحات

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
عدد فن دمنده و یک    1ماشین ها    COدر حالت نرمال برای گاز    .دمنده و دو عدد فن مکنده می باشدپارکینگ دارای دو عدد فن    مسئله(

 32و    31  یتخلیه ناشی از حریق هر دو فن دمنده و نیز هر دو مکنده کار خواهد کرد به پرسش ها  در حالت  .کندعدد فن مکنده کار می
 جواب دهید

 چه می باشد؟کابل مناسب تغذیه فن ها  مشترک (31پرسش 
 د( هیچکدام   NYMHY ج(   N2XY ب(  NYY الف(

 گزینه د صحیح است.کابل مورد استفاده باید مقاوم در برابر حریق باشد که هیچکدام از کابل های فوق این ویژگی را ندارد.  پاسخ(

 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 52صفحه  3-3بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 تخلیه دود ناشی از حریق می باشد؟ یگزینه های زیر مناسب ترین مدار تغذیه فن هاکدام یک از   مشترک( 32 پرسش
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 4د( شکل   3ج( شکل   2ب( شکل   1الف( شکل 

[، سیستم تخلیه دود، جز سیستم هایی است که حتی اگر دچار اضافه بار هم شود، نباید از 4مرجع ]  364صفحه    4-716طبق بند    پاسخ(
 Bi-metalبرای وصل بودن سیستم در حین حریق و در صورت عملکرد رله اضافه بار ) AC3دارای مسیری از کنتاکتور    1شکل  مدار خارج شود. 

Relayو دارای کلید خود )( کار اتوماتیکMCCB( و کنتاکتور )AC3  .در ابتدای مسیر بوده و صحیح است )  کلید اصلی در ورودی  فاقد    2شکل
مسیری برای وصل در صورت عملکرد رله اضافه بار وجود نداشته و ،  4و    3  یو اشتباه است. در شکل ها  برای قطع و وصل دستی بوده

 . است حی الف صح نهی. گزپس اشتباه است

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

و محیط دوم    7/0  رشته کابل از دو محیط مختلف عبور داده شداند محیط اول با ضریب تبدیل جریان مجاز حرارتی  چند  مشترک(  33  پرسش
 باشد؟مفروض است کدام گزینه برای جریان مجاز حرارتی کابل صحیح می 9/0 با ضریب تبدیل جریان مجاز حرارتی

 .محاسبه می گردد 8/0 الف( جریان مجاز کابل بر اساس 
 . محاسبه می گردد 9/0 مجاز کابل بر اساس  ب( جریان

 . محاسبه می گردد 0/ 7 ج( جریان مجاز کابل بر اساس 
0.92√د( جریان مجاز کابل ها بر اساس  +  . محاسبه می گردد0.72

 گزینه ج صحیح است. .شود ی( انتخاب میکاهش بیضر نی)کمتر یخنک کار  یحالت ممکن برا نیبدتر ط،یاز دو محپاسخ( 

با محصوالت آکادمی نظام های طبقهسشکتاب درسنامه و پر  35صفحه    1-3-2بخش    طالیی(  انطباق  بندی شده آزمون 

 1-2-2بخش  ،  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم  ،  مهندسی تاسیسات برقی

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفو  فصل دوم   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 31صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 ،برقی که از طریق کلید خودکار یا فیوز تغذیه می شود اطمینان حاصل نشود  چنانچه از قطع  S-TNدر سیستم نیروی    مشترک  (34  پرسش

 رفتگی صحیح می باشد؟گ برق در برابرای زیر برای تامین ایمنی کدام یک از گزینه ه

 ی کمکی ب( استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی و هم بند    الف( فقط همبندی کمکی 
 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است  ج( استفاده از کلید خودکار اتوماتیک محدود کننده جریان

 یاز همبند   دیبا  باشد،  یحفاظت  لیوسا   ییبه کارا  یشک  نی، چنانچه کوچکتر13مبحث    154صفحه    5-8-2-1  نامه پ  نییطبق آ  پاسخ(
 ی( مماندهی)باق  یتفاضل  انیجر  دیهمان مبحث، از کل  77صفحه    2-6- 2-6-13  و  1- 6-2-6-13  ینامه ها  نییاستفاده کرد. طبق آ  یاضاف

 گزینه ب صحیح است.  .استفاده کرد در برابر برق گرفتگی یمنیا نیتام یتوان برا

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   117صفحه  8-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

  9-4بخش  ،نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم مهندسی تاسیسات برقی

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف و  فصل چهارم   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 107صفحه 
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 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 S-TNدر یک سیستم نیروی    (EMI)  تداخل امواج الکترومغناطیسیکدام یک از گزینه های زیر در خصوص پدیده    مشترک(  35  پرسش

 صحیح است؟
 . وجود خواهد داشت  (EMI)اتصالی بروز کند تا قطع خودکار اتصال تداخل امواج الکترومغناطیسی  مدارهااگر در یکی از  الف(

 . وجود خواهد داشت (EMI)قابل مالحظه وجود داشته باشد تداخل امواج الکترومغناطیسی  نشتیب( اگر در یک سیستم 
 . وجود ندارد (EMI)داخل امواج الکترومغناطیسی تحت هیچ عنوان شرطی ت TN-Sج( در یک سیستم نیروی 

 . د( گزینه الف و ب هر دو صحیح است
شود   EMI بازگشت وجود داشته و منجر به  یهمبند  لینول و بدنه شده و بدل  یاز هاد  ان یتواند منجر به عبور جر  یم  یبروز اتصال   پاسخ(

، در صورت نشت قابل توجه جریان، مسیر الزم TN-Sبا وجود جداسازی هادی های نول و حفاظتی در سیستم  است(.    حیالف صح  نهی)گز
 .پاسخ ممکن است ن ید کاملتر نهیاست(. گز حیب صح نهی)گز ایجاد می شود. EMIبرای ایجاد پدیده 

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   135صفحه  9-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

  1-10-4، بخش نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیچهارم ، فصل  مهندسی تاسیسات برقی

و   یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف و  فصل چهارم   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 109صفحه 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 83 « صفحهامواج الکترو مغناطیسیتداخل  کلمه »

 )کلیک کنید( با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید 
کدام   ،به شرح زیر می باشد(  BMS)   سه داده مربوط به یک برج خنک کن متصل به سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  مشترک  ( 36  پرسش

فرمان جهت روشن یا خاموش   B=،  مانیتور دمای آب خروجی برج خنک کن  A=  یک از گزینه های زیر در خصوص نوع داده صحیح است؟ 
 مانیتور کردن وضعیت وصل یا قطع کلید حفاظتی تقویت کننده فن برج خنک کن  C=و  کردن فن برج خنک کن

 ورودی دیجیتال  C=، خروجی دیجیتال B=ورودی آنالوگ،  A=الف( 
 خروجی دیجیتال  C =B= ،ورودی آنالوگ A=ب( 
 روجی دیجیتال خ C= ،ورودی دیجیتال B= ،ورودی آنالوگ  A=ج( 
 ورودی دیجیتال B=C= ،ورودی آنالوگ A=د( 

( یک پارامتر  Aبودن ورودی مشخص می شود. دمای آب ))دیجیتال(  یا صفر و یک    )آنالوگ(  براساس پیوستهخاب نوع ورودی،  انت  پاسخ(
مقادیر    Cو    B( در  0( و خاموش یا قطع )1دامنه تغییرات گسترده است پس باید آنالوگ باشد. اما حالت های روشن یا قطع )پیوسته با امکان  

 گزینه الف صحیح است. باینری بوده و دیجیتال است. 

 (های جامع، آپدیت و ...ز و آزمونپشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئی ۸
 برای اتصال زمین ایمنی عملیاتی جریان ضعیف چه می باشد؟ دو سیستم مجزا اشکاالت مشترک (37 پرسش

 سوزیآتش یا الف( برق گرفتگی
 ب( فقط برق گرفتگی

 ج( عدم قطع مطمئن حفاظت مدار در زمان مطمئن
 و در نتیجه بروز خوردگی و برق گرفتگی و آتش سوزی  جریانهای گالوانیکد( پیدایش 

از   پیدایش جریانهای گالوانیک و در نتیجه بروز خوردگی و برق گرفتگی و آتش سوزی[،  4مرجع ]  167صفحه    2P4-  1 -1طبق بند    پاسخ(
 گزینه د صحیح است. است.  عملیاتی جریان ضعیف -های ناشی از وجود دو اتصال زمین ایمنیاشکال

و طبق کلمات »دو سیستم مجزا« و »جریان   کتاب تاسیسات برق پالس 38صفحه  1-15-1 بخش طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-تاسیسات برقی طراحیکتاب واژگان کلیدی   104و   139گالوانیک« صفحات 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 باشد؟ یم  حیصح ریز یشکلها برق یمدارها از کی کدام مشترک (38 پرسش
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1تابلوی شماره  2تابلوی شماره 

    1

1تابلوی شماره  2تابلوی شماره 

    2

1تابلوی شماره  2تابلوی شماره 

    3

کلید جداکننده قابل قطع و وصل
فیوز

مدارهای خروجی با کلید حفاظتی مربوطه

 
 هر سه شکل صحیح است. ( د  3 شکل( ج  2 شکل( ب  1 شکل( الف

جداکننده   دیبه کل  ز مجه  د یتابلو با  ی و خروج   یورود ،  13مبحث    72صفحه    2-1-6-13آیین نامه    بندهای »الف« و »ب«  طبق  پاسخ(
 گزینه ج صحیح است. .را داراست زاتیتجه نی، ا3باشد. تنها شکل  یحفاظت  لهیو وس رباریز

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  182صفحه  2-10-6بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل ششم مهندسی تاسیسات برقی

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد  ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 مس،  جنس  از(  PEN)  یخنث- یحفاظت  مشترک  یهاد  یبرا  مربع  متر  یلیم  10  مقطع  سطح  حداقل  لیتبد  ل،یدل  چه  به  مشترک  (39  پرسش

 است؟ حیصح TN-C ستمیس کی در
 (یکیمکان صدمات و فشار برابر در یاحتمال  قطع و  یدگیبر) یکیمکان یها تنش( الف
 مطمئن زمان در مدار قطع( ب
 ولتاژ افت کاهش( ج
 EMI دهیپد بردن نیب از( د

گزینه الف   .است  یکیمکان  یسطح مقطع، تنش ها  ن یدر نظر گرفتن ا  لی، دل13مبحث    148صفحه    1-2-2نامه پ    نییطبق آ  پاسخ(
 صحیح است. 

بندی شده آزمون نظام های طبقهتاب درسنامه و پرسش ک 128صفحه  2-10-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

  2-11-4، بخش نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم مهندسی تاسیسات برقی

و   یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف و  فصل چهارم   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 141صفحه 

 رت نظا-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  58« صفحه بریدگیکلمه »

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 kW300  تیظرف  به  مشاعات   کنتور  کی  و  واحد  هر  یبرا  آمپر  32  فاز  تک  کنتور  با  واحد  33  یدارا  یمسکون  ساختمان  مشترک   (40  پرسش

 یحفاظت   ریبرقگ  تعداد  ساختمان،  برق  یها  تابلو  نیاول  در  کی  کالس   یحفاظت  ریبرقگ  نصب  یبرا  ساختمان  ازین  به   توجه  با.  است  مفروض
 باشد؟یم تعداد چه ساختمان ازین مورد
 عدد چهار( د  عدد  سه( ج  عدد دو( ب  عدد کی( الف

 20کیلووات بوده و باید از سمت اولیه )معموال    250برای هر سطح ولتاژ، باید برقگیر مجزا در نظر گرفت. قدرت مشاعات بیش از    پاسخ(
 گزینه ب صحیح است. ولت، تغذیه می شود، پس دو سطح ولتاژ وجود دارد.  230کیلوولت( تغذیه شود. واحدهای مسکونی نیز با برق 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ن تماس بگیرید: برای مشاوره با ما همین اال
 است؟ حیصح ریز یها نهیگز  از کی کدام مشترک (41 پرسش

 . شوند خارج سیسرو از یاضطرار مواقع  در تا داشته ارتباط بحران تی ریمد اتاق و قیحر اعالم سامانه با دیبا یاضطرار یآسانسورها( الف
 . باشد ینم مجاز ی طیشرا چی ه تحت ساختمان نیریز  طبقات درفضای امن  یاجرا( ب
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 . باشدیم  مجاز آسانسور چاه و چاهک از آن بودن  دور شرط به ساختمان نیریز طبقات در امن یفضا یاجرا( ج
 . است حیصح دو هر الف و ب یها نه یگز( د

صحیح است. ،  21مبحث    28  و  106صفحات    1- 2-4-2- 21و    2-4- 7-21گزینه های الف و ب به ترتیب طبق آیین نامه های    پاسخ(
 .کامل ترین پاسخ می باشدگزینه د 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 197کلمه »طبقات زیرین« صفحه  طالیی( ا محصوالت آکادمیانطباق ب

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 کدام یک از گزینه های زیر مناسب ترین روش برای روشنایی سالن صنعتی می باشد؟ (42 پرسش
 . چراغ ها با المپ متال هالید می باشد •

 . باید تامین گردد ندرصد روشنایی سال 40هنگام قطع برق شهر به  •

=Nچراغ های تغذیه از تابلو برق نرمال  ،=E    و    تغذیه از تابلو برق اضطراریچراغ های=U  ( چراغ های تغذیه از تابلو برق بدون وقفهUPS) 

3شکل 

E N E N E

E N E N E

E N E N E

E N E N E

E N E N E

N E N E N

N E N E N

N E N E N

N E N E N

N E N E N

N E N E N

N U N U N

N E N E N

N U N U N

N E N E N

2شکل  1شکل 

 
 2و  1د( شکل                          3ج( شکل                                     2ب( شکل             1الف( شکل 

روشن شود.  UPS و یدر مواقع قطع برق توسط برق اضطرار (40%چراغ ) 10است که  حیصح یا نهیبا توجه به صورت پرسش، گز پاسخ(
شود،   یژنراتور م  زل ی شدن مخزن د  یچراغ بوده و باعث خال  10از    شی شود که ب  یروشن م (E) یچراغ توسط برق اضطرار  15،  3در شکل  

 ی قابل توجه  یبوده و زمان راه انداز  دیژنراتور )مخصوصا که از نوع متال هال  زل یالمپها توسط د  یراه انداز  تا  نیپس اشتباه است. همچن
گزینه    .وجود ندارد، پس اشتباه است  یمنی، اساسا چراغ ا2ه در شکل  شده ک   هیتغذ  ییداشتن حداقل روشنا  یبرا UPS مدار توسط  دیدارد(، با

 الف صحیح است. 

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   227صفحه  4-8بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

  4-8، بخش نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیهشتم ، فصل  مهندسی تاسیسات برقی

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفو فصل هشتم   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 205صفحه 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 حداقل عمق پی نسبت به سطح زمین چند متر باشد تا بتوان از آن به عنوان الکترود استفاده کرد؟  مشترک (43پرسش 

 5/1د(    8/0ج(    1ب(                            6/0الف( 
گزینه ج سانتیمتر باشد، تا بتوان از آن برای الکترود استفاده کرد.    80عمق باید حداقل  [،  4مرجع ]  157صفحه    4P1-3-2طبق بند    پاسخ(

 صحیح است. 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 
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ثانیه   5مربوط به مدارهای    2ثانیه و تابلو شماره    4/0مربوط به مدار    1تابلو شماره    مشترک  (44  پرسش
 می باشد کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تغذیه تابلوی شماره یک و دو مناسب است؟

 . ( تغذیه می گرددA) از تابلوی اصلی 2( و تابلو شماره Bاز تابلوی نیمه اصلی ) 1الف( تابلو شماره 
 . تغذیه می گردد (B( و تابلوی شماره دو از تابلوی نیمه اصلی )A) از تابلوی اصلی 1ب( تابلو شماره 

 . ( تغذیه می گرددB) ج( هر دو تابلو از تابلوی نیمه اصلی
 . ( تغذیه می گرددA) د( هر دو تابلو از تابلو اصلی

یکی از راهکارهای نصب تابلوها با زمان متفاوت، برای [،  4مرجع ]  315صفحه    5P6طبق بخش    پاسخ(
( با کابل اختصاصی به تابلوهای 1ثانیه )مدار شماره    4/0کاهش خطرات ناشی از اتصالی، تغذیه مدارهای  

( با کابل اختصاصی به تابلوهای  2ثانیه )مدار شماره    5( و تغذیه مدارهای  Aنزدیک تر به منبع )تابلوی  
 . گزینه ب صحیح است. ( باشدBبلوی دورتر از منبع )تا

ثانیه از یک تابلو«    5ثانیه و  4/0و »تغذیه مدار   کتاب تاسیسات برق پالس 57صفحه  2-3-7بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 90صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 
 موتورهای با مشخصات زیر مفروض است با توجه به موارد ذکر شده کابل تغذیه موتور برابر کدام گزینه است؟ طراحی (45 پرسش

P=75kW ،cosφ=0.8 ،Efficincy=0.95  400/230وV 

X(Ω/km) R(Ω/km) ( جریانA) کابل 

086 /0 863 /0 130 25×4 

083 /0 627 /0 155 35×4 

082 /0 463 /0 185 50×4 

082 /0 321 /0 230 70×4 

082 /0 232 /0 275 95×4 

 
. برابر جریان نامی است  7جریان راه اندازی موتور  

 5حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در شرایط عادی  
اندازی  .  درصد است اندازی موتور  درصد است  15حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در راه  از ضرایب کاهش .  است   35/0. ضریب توان راه 

 . بازدهی کابلها صرف نظر می شود
       270mm×4د(                  235mm×4ج(                         250mm×4ب(                       295mm×4الف( 

جریان ورودی موتور برابر است با:  پاسخ(
75000

142.43
3 .cos 3 .cos 0.95 3 400 0.8

out in
in

L L

P P
I A

U U  
= = = =

  
  

برابر جریان نامی می گذرد هم باید   7میلیمترمربع انتخاب می شود. اما کابل باید در حالت راه اندازی که    35که از روی جدول، هادی  
حالت   تحمل داشته باشد و نباید افت ولتاژ از حداکثر مقدار مجاز آن در حین راه اندازی بیشتر باشد. از این رو، باید میزان افت ولتاژ در دو

 ارکرد عادی و راه اندازی برای کابل ها باید تک به تک بررسی شود. برای این منظور، جریان راه اندازی در امپدانس کابل ضرب می شود. ک
0.05حداکثر افت ولتاژ مجاز در حالت کارکرد عادی برابر است با:                                                400 20normalV V =  =   

 میلیمترمربع در حالت راه اندازی:  35ر افت ولتاژ کابل مقدا

                                                          ( ) ( ) ( )2 2

35 . 142.43 0.15 0.627 0.083 13.51 20in LV I Z L V = =  + =  

M
L=150m

فیوز
راه انداز و حفاظت

اضافه بار 
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مبحث    81صفحه    5-1-7-13طبق تبصره آیین نامه  میلیمترمربع در حالت کارکرد عادی مشکلی نداشته و انتخاب می شود.    35پس کابل  
  10برابر جریان نامی نیز می رسد، پس مس تواند از  10، افت ولتاژ براساس جریان راه اندازی موتور انتخاب می شود، که این جریان تا 13

0.15                     حداکثر افت ولتاژ مجاز در حالت راه اندازی برابر است با:    اشد. درصد نیز بیشتر ب 400 60startV V =  = 

 میلیمترمربع در حالت راه اندازی:  35مقدار افت ولتاژ کابل 

             ( ) ( ) ( )2 2

35 . 7 142.43 0.15 0.627 0.083 94.58 60start LV I Z L V = =   + =  

  50حال کابل اصلی ترین راه حل برای کاهش افت ولتاژ، افزایش سطح مقطع هادی است. بزرگتر از حداکثر افت ولتاژ مجاز بوده و نمی توان انتخاب کرد. 

 میلی متر مربع بررسی می شود: 

                                                ( ) ( ) ( )2 2

50 . 7 142.43 0.15 0.463 0.083 70.34 60start LV I Z L V = =   + =  

 میلی متر مربع بررسی می شود: 70حال کابل بزرگتر از حداکثر افت ولتاژ مجاز بوده و نمی توان انتخاب کرد. 

                                                  ( ) ( ) ( )2 2

70 . 7 142.43 0.15 0.321 0.083 49.58 60start LV I Z L V = =   + =  

 گزینه د صحیح است.پس این کابل انتخاب می شود. 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 کدام گزینه برای کنترل روشنایی یک محوطه ساختمان اداری با شرایط تعریف شده زیر صحیح است؟ مشترک (46 پرسش

 . شود روشن شوندچراغ ها وقتی هوا تاریک می

 . نیازی به روشن شدن نمی باشدها روزهای تعطیل چراغ
 ب( سلول نوری   سلول نوریو ( PLCالف( کنترل کننده اتوماتیک )

 ( PLCد( کنترل کننده اتوماتیک )     ج( کنترل حضور یا حرکت
خارج  کنترل روشنایی محوطه و    سلول نوری و    کنترل کننده اتوماتیک، باید از  19مبحث    61صفحه    2-4- 5-19طبق آیین نامه    پاسخ(

 گزینه الف صحیح است. استفاده کرد.  ساختمان

کلمات »سلول نوری«  و   نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 93صفحه  4-3-5بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 242و   90 و »کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان« صفحه

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 ترتیب محاسبه و انتخاب اجزای یک مدار فشار ضعیف در توزیع برق یا تأسیسات برقی به چه صورت میباشد؟  مشترک (47 پرسش

کنترل سلکتویته و محاسبه جریان اتصال کوتاه برای   افت ولتاژ، ، محاسبات سطح مقطع کابل، انتخاب وسیله حفاظتی مدار،برآورد بارالف( 
 اطمینان از عمل به موقع وسیله حفاظتی  

کنترل سلکتیویته و محاسبه جریان اتصال کوتاه برای   انتخاب وسیله حفاظتی مدار،  افت ولتاژ،  ب( برآورد بار، محاسبات سطح مقطع کابل،
 اطمینان از عمل به موقع وسیله حفاظتی 

نان از عمل به موقع وسایل  محاسبه جریان اتصال کوتاه برای اطمی  محاسبه سطح مقطع کابل،  انتخاب وسیله حفاظتی مدار،  ج( برآورد بار،
 حفاظتی،کنترل سلکتیویته و افت ولتاژ

محاسبه جریان اتصال کوتاه برای اطمینان از به موقع   انتخاب وسیله حفاظتی مدار،  افت ولتاژ،  محاسبه سطح مقطع کابل،  د( برآورد بار،
 وسایل حفاظتی و کنترل سلکتیویته

 گزینه ج صحیح است. [، 4مرجع ] 341صفحه  710طبق بند  پاسخ(

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   28صفحه  10-1بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

برآورد  و کلمه » نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل اول مهندسی تاسیسات برقی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  56« صفحه بار

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
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 است؟ مناسب فضا یی روشنا کنترل یبرا ریز یها شکل از کی کدام مشترک (48 پرسش

1شکل  2شکل  3شکل 

چراغ
کلید تک پل دو راهه

کلید تک پل یک راهه
کلید تبدیل

 
 3 شکل و 2 شکل و 1 شکل( د  3 و 2 شکل( ج  2 و 1 شکل( ب  3 و 1 شکل( الف

، 1داد و اشتباه است. در شکل  انجام از آنجا ییتوان کنترل روشنا ینم عتاینشده، پس طب هیباال تعب یورود یبرا یدی، کل2در شکل  پاسخ(
 گزینه الف صحیح است.  .است حیانجام شده و هر دو صح ییاز روشتا یکنترل بخش 2کنترل کامل و در شکل 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 در(  PEN)  یخنث/ یحفاظت  ای(  PE)  یحفاظت  یها  یهاد  نیزم  مقاومت  کل  مقدار  با  رابطه  در  ریز  یها  نهیگز   از  کی  کدام  مشترک  (49  پرسش
 است؟ حی صح ولت 400/230 ولتاژ با TN ستمیس کی

 د ینما تجاوز اهم دو از دینبا یطیشرا چی ه تحت مقاومت مقدار( الف
 5  ای  هیثان  4/0  در  مقدار  قطع  مانند)   مسائل  ر یسا  نکهیا  شرط  به  شود  یم  استفاده  ینیرزمیز  یها  کابل  از  انحصاراً  که  ییها  ستمیس  در(  ب
 .ابدی شیافزا اهم 9/2 تا حداکثر تواندیم مقاومت مقدار باشد، شده تیرعا( هیثان
( هی ثان  5  ای  هیثان  4/0  در  مدار  قطع  مانند)  ل یمسا  ریسا  نکه یا  شرط  به   شود  یم  استفاده  ینیرزمیز  یها  کابل  از  انحصارا  که  ییها  ستمیس  در(  ج

 . ندارد یچندان  تیاهم مقاومت مقدار باشد، شده تیرعا
 چکدام یه( د

های خنثی نسبت به زمین  کنند، اصال توجهی به مقدار مقاومت هادیهای زیرزمینی استفاده میهایی که فقط از کابلدر سیستم  پاسخ(
ن  نشود، زیرا مقدار آن هر چقدر باشد، به شرط اینکه سایر مسایل رعایت شده باشند، خللی در ایمنی وارد نخواهد شد؛ زیرا اتصال اتفاقی بی 

 گزینه ج صحیح است. از و یک بدنه هادی بیگانه در سیستم کابلی بسیار بسیار زیاد است.یک ف

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   122صفحه  4-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

  4-4و بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم سی تاسیسات برقیمهند

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمی ف و  فصل چهارم یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 94صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد  ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
  ن یا  یمصرف  توان  ماکزیمم  روزه  30  دوره  کی  یط  چنانچه  باشد،  یم  لوواتیک  100  ساختمان  کی  یقرارداد   قدرت  طراحی  (50  پرسش

 ی بها  باشد،  ساعت  رلووا یک  1500  و  ساعت  لوواتیک  2000  بیترت  به  زین  یمصرف  ویراکت  و  ویاکت  یها  توان  و  باشد  وات  لویک  80  ساختمان
 باشد؟یم چقدر روزه 30 دوره کی یط در ساختمان نیا از قبل دوره کی یپرداخت

A =و  ماندید لوواتیک هر یبهاB =ویاکت توان ساعت لوواتیک هر یبها 
 80A+2000Bد(                  90A+2000Bج(             111.25A+2250Bب(          90A+2250Bالف( 

کیلووات( بیشتر بوده، پس مبنای محاسبه   80( است، این مقدار از ماکزیمم مصرف دیماند )9/0×100کیلووات )  90دیماند برابر    %90  پاسخ(

خواهد بود. ضریب توان برابر است با:                           
2 2 2 2

2000
cos 0.8

2000 1500

P Ph

S Ph Qh
 = = = =

+ +
  

 ضریب جریمه برابر است با:   است، پس مصرف کننده از بابت توان راکتیو باید جریمه پرداخت کند، 9/0ضریب توان، کمتر از 

                                                                                                             0.9 0.9
1 1 0.125

0.8
PD

PF
= − = − = 

 :  جریمه برابر است بااست، پس مصرف کننده از بابت توان راکتیو باید جریمه پرداخت کند، ضریب  9/0ضریب توان، کمتر از 

                                            ( )( ) ( )( )1 1 0.125 90 2000 101.25 2250B PD BD BDP A B A B= + + = + + = + 
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 گزینه ب صحیح است.

بندی شده آزمون نظام مهندسی های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  24صفحه    1-9بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب   24صفحه    9-1و بخش    نظارت-یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیف ، فصل اول  تاسیسات برقی

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس ی آمادگ لمیفو  فصل اول  یطراح-یراه آزمون نظام مهندس

 ت و معدن )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنع
 حیصح  باشد،  phone-IP (Ip)  تحت  نوع   از  آن   تلفن  ستمیس  که  یساختمان  خصوص  در  ر یز  یها  نهیگز  از  کی  کدام  مشترک    (51  پرسش
 است؟

 . ردیگ یم قرار استفاده  مورد متعارف  تلفن ستمیس با مشترک ای و  مستقل صورت به تواند یم( الف
 . باشد ینم مجاز متعارف تلفن ستمیس با  آن بودن  مشترک( ب
 . ردیگ قرار یبردار بهره مورد وتریکامپ شبکه با مشترک بستر  کی در تواندیم( ج
 . است حیصح دو هر ج و الف یها نه یگز( د

 ، گزینه د صحیح است.13مبحث   113صفحه  1- 4-7-9-13طبق بند »پ« آیین نامه  پاسخ(

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  174« صفحه  IPکلمه »سیستم تلفن تحت    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 با  بار  کی  هیتغذ  یبرا  S-TN  یروین  ستمیس  کی  در  270mm×+12150/70mm×3  مقطع  به  ینیزم  کابل   یک  از    مشترک(  52  پرسش

 در  ولتاژ  افت  است،  شده   استفاده  یاصل   یتابلو  از   متر   250  فاصله  درولت    380  ولتاژ  سطح  با  85/0  توان  بیضر ،  P=200kW  مشخصات
 است؟ چقدر( یاهم مقاومت لحاظ  با فقط دوم روش  در و کابل راکتانس  و یاهم مقاومت لحاظ با اول روش ) روش  دو در کابل  ریمس

R=0.13 Ω/km, X=0.04 Ω/km 
 % 5/4 کابل به سناراکت احتساب بدون -  %5/4 کابل راکتانس احتساب با( الف
 % 36/5 کابل به سناراکت احتساب بدون - %36/5 کابل راکتانس احتساب با( ب
 % 36/5 کابل  به سناراکت احتساب بدون - % 5/4 کابل راکتانس احتساب با( ج
 % 5/4 کابل به سناراکت احتساب بدون -%36/5 کابل راکتانس احتساب با( د

                                                                      طبق رابطه افت ولتاژ: پاسخ(

( )
2

100 .cos .sin
%

cosL

LP R X
V

U

 



+
 =

 

آن است؛ پس   ری)راکتانس( در مس  یو سلف   یاهم   یافت ولتاژ، مقدار مقاومت ها   شیافزا  یموثر رو  یاصل  یاز پارامترها  یک یبدون محاسبه،  
 گزینه د صحیح است. . شود یبا عدم وجود راکتانس، مقدار افت کمتر م

 به صورت محاسباتی نیز به این اعداد می شود رسید.

با راکتانس:  
( ) ( )

2 2

100 .cos .sin 100 0.25 200000 0.13 0.85 0.04 0.53
% 5.36

cos 380 0.85L

LP R X
V

U

 



+    + 
 = = =


 

بدون راکتانس:                      
( ) ( )

2 2

100 .cos .sin 100 0.25 200000 0.13 0.85
% 4.5

cos 380 0.85L

LP R X
V

U

 



+   
 = = =


 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 باشد؟ یم  چقدر  C  پیت  آمپر  16  یاتورینیم  خودکار  دیکل  یده  مطمئن  قطع  یبرا  کوتاه  اتصال  حلقه  امپدانس  حداکثر  طراحی(  53  پرسش

 برابر جریان نامی کلید می باشد.   C ،10حداقل جریان اتصال کوتاه برای قطع مطمئن یک کلید خودکار مینیاتوری تیپ  
 اهم  88/2( د   اهم  37/1( ج  اهم  44/1( ب  اهم  2/ 73( الف

                                                              داریم: 13مبحث  155صفحه   9-2-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(
. p

sc

tot

C U
I

Z
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0.95آمپری:          16است. طبق مشخصه کلید  0/ 95ولت و   230به ترتیب  Cو  PUکه مقادیر  230
1.37

10 16
tot totZ Z


 →  


 

 گزینه ج صحیح است.

بندی شده آزمون نظام  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش   34صفحه  4-2بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

صفحه   3-2بخش  ،نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل دوم مهندسی تاسیسات برقی

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لم یف و  فصل دوم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 32

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 باشد؟ یم چه تابلو یورود یحفاظت لهیوس نیتر مناسب ریز شکل به توجه با طراحی (54 پرسش

 آمپر 100 وزیف( الف
 آمپر 100 ≥وزیف( ب
 آمپر 63( کیاتومات) خودکار دیکل( ج
 آمپر  63 کوتاه اتصال انیجر محدودکننده( کیاتومات) خودکار دیکل( د

، برای 13مبحث    73صفحه    2-1-6-13طبق بند »ث« آیین نامه    پاسخ(
تا   مینیاتوری  اتوماتیک   1/ 5کلیدهای  خودکار  کلید  یا  فیوز  از  کیلو 

با آمپراژ    10پر و برای کلیدهای مینیاتوری تا  آم  63محدودکننده جریان 
گزینه ج بدلیل اینکه   آمپری استفاده کرد.  100کلیدهای    کیلوآمپر باید از

کلیدهای   شکل،  این  در  است.  اشتباه  ندارد،  محدودکنندگی  خاصیت 
های   قدرت  با  در صورت   10و    6،  3،  5/1مینیاتوری  که  بوده  کیلوآمپر 

کیلوآمپری منهدم   5/1آمپری، کلید مینیاتوری    100استفاده از کلید یا فیوز  
گزینه د  آمپری، کلیدها مشکلی از جهت جریان دهی ندارد.    63صورت استفاده از کلید  می شود )گزینه های الف و ب اشتباه است(، اما در  

 صحیح است. 

 کتاب تاسیسات برق پالس  78صفحه  4-8-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(   کل وجه

  ،یحقوق  طراح شاغل یبرق ساتیتاس  رشته  در دو هیپا کار به اشتغال پروانه  یدارا  انواع یقیحق  اشخاص از  یکی چنانچه  مشترک( 55پرسش  
 ش یافزا  درصد  10(  پروانه  بودن  نییپا  هم  علت  به)  یطراح  نفره  تک  دفاتر  به  نسبت  یحقوق  طراح  اشتغال  تی ظرف  یو  حضور  علت  به  که

 داشت؟ خواهد یرییتغ چه مذکور فرد  بودن هیپا هم به  مربوط بیضر شود، کار به اشتغال پروانه هیپا ارتقاء به موفق. است داشته
 . داشت نخواهد شیافزا مذکور فرد بودن ه یپا هم به مربوط  بیضر( الف
 .ابدییم شیافزا درصد 10 فقط مذکور فرد بودن هی پا هم به مربوط  بیضر( ب
 .داشت نخواهد کاهش مذکور فرد بودن  هیپا هم به  مربوط بیضر( ج
 . ابدییم  کاهش درصد 10 فقط مذکور فرد  بودن هیپا هم به  مربوط بیضر( د

 صحیح است. گزینه ج ، 2مبحث  43صفحه  4-3-5-8طبق آیین نامه  پاسخ(

  تک  دفاترو  کلمه » نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 24صفحه  3-1-2-2بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 137« صفحه نفره

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
؛ به شرح مفروض است  یبا تلفات آهن و تلفات مس در بار نام  1600kVA  تیبا ظرف  kV 20/0.4  ترانسفورماتور با سطح ولتاژ  کی  مسئله(

.  از ترانسفورماتور  یریبارگ  بیضر:  aو    ترانسفورماتور  ینام  تیظرف:  16700WkP  ،nS=:  یمس در بار نام  تلفات،  3300WaP=تلفات آهنی:  

                                                                    .          فرض شود کیتوان عدد  بیضر
( )2
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 :دی پاسخ ده 57و  56 یپرسش ها به
1 یریبارگ بیتلفات ترانسفورماتور در ضر  طراحی (56  پرسش

2
 باشد؟ یچقدر م  

 10000W( د                    20000W( ج                           14950W( ب               7475W( الف
 تلفات ترانسفورماتور در رابطه راندمان، همان باالی کسر است:  پاسخ(

                                                                             2 23300 0.5 16700 7475Loss a k WP P a P = =+ +=  

 است.گزینه الف صحیح 

آکادمی محصوالت  با  پرسش   67صفحه    1-1-3بخش    طالیی(  انطباق  و  درسنامه  طبقهکتاب  نظام های  آزمون  شده  بندی 

ت، فصل سوم  مهندسی تاسیسات برقی   1-1-3و بخش    نظارت-اسیسات برقی طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفو  فصل اول  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 51صفحه 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 باشد؟ ی راندمان چقدر م ممیزترانسفورماتور در ماکتلفات  طراحی( 57 پرسش

 7733W(  د                      6600W( ج                          14847W( ب                        20000W( الف

 ضریب بارگیری در راندمان ماکزیمم برابر است با:                                     پاسخ(
3300

0.4445
16700

a

k

P
a

P
= = =  

2حال در رابطه تلفات جاگذاری می شود:                      23300 0.4445 16700 6599.6Loss a k kP P a P W= +  == + 
  گزینه ج صحیح است.

آکادمی محصوالت  با  پرسش   67صفحه    1-1-3بخش    طالیی(  انطباق  و  درسنامه  طبقهکتاب  شدههای  نظام   بندی  آزمون 

  1-1-3و بخش    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل سوم  مهندسی تاسیسات برقی

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفو  فصل اول  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 51صفحه 

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 نهیبرخوردار هستند، کدام گز  یکیکه از حفاظت مکان  یاضاف   یهمبند  یها   یحداقل سطح مقطع هاد  ریدر شکل ز  مشترک  (58  پرسش
 است؟

A B C D E

هادی هم بندی اضافیکابل تغذیه دستگاه برقی

ستون
تابلوی فلزی

برق

24 25 1 16mm + 

23 6mm

23 1.5mm

24 35 1 16mm + 

 
 DE=10mm2, CD=6mm2, BC=2.5mm2AB=2.5mm ,2 الف( 

 DE=10mm2, CD=6mm2, BC=1.5mm2AB=1.5mm ,2 ب( 

 DE=2.5mm2, CD=2.5mm2, BC=2.5mm2AB=2.5mm ,2 ج( 

 DE=6mm2, CD=6mm2, BC=4mm2AB=2.5mm ,2 د( 

  نهیاست )گز  مترمربعیلیم  5/2  یاضاف  همبندی  ی، حداقل سطح مقطع هاد13مبحث    159صفحه    1-6نامه پ    نییآ  «الف  »طبق بند    پاسخ(
کند،   یکه دو دستگاه را بهم وصل م یاضاف  یهمبند یهمان صفحه، حداقل سطح مقطع هاد 1-6-3نامه پ  نییب اشتباه است(. طبق آ

است.   مترمربعیلیم  5/2حداقل  ،  BCو   AB یکابلها  یپس برا  و از طرفی حداقل  ابشد   کمت  ،یحفاظت  ین هاد یاز سطح مقطع کوچکت   دینبا

 ی، هاد 1-6-4نامه پ  نییکوچکتر( است. طبق آ یحفاظت   ی)هاد مترمربعیلیم 6 طبق موارد گفته شده سطح مقطع مناسب زی، نCDی برا
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حداقل سطح مقطع هادی  مدار کوچکتر باشد، پس  یحفاظت   یاز نصف سطح مقطع هاد دینبا گانه،یب یمتصل شده به هاد  اضافی همبندی
 گزینه الف صحیح است.  .( باشدمترمربعیلیم 10 یعنی) مترمربعیلیم 16نصف  دی، حداقل باDEهمیندی اضافی مسیر 

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  145صفحه    3-10-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 3-11-4و بخش    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  مهندسی تاسیسات برقی

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف و  فصل اول  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 116صفحه 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(
 صورت  به  خود،  یشغل   تیموقع  از  استفاده  سوء  علت  به  ها  استان  از  یکی   ساختمان  یمهندس  نظام  سازمان  ی اعضا  از  یکی  مشترک  (59  پرسش

  ریز  یها نهیگز از کی کدام صورت  نیا در(. 4 درجه مجازات) است شده   محروم کار به اشتغال پروانه از استفاده از  سال دو مدت به ی قطع
 است؟ حی صح یو یبرا یتبع یانتظام مجازات مورد در

 عضو   سمت  به  شدن  انتخاب  ای  یتصد  از  تی محروم  و  سال  5  تا  استان  سازمان  رهیمد  ئتیه  عضو  سمت به  شدن  انتخاب  از  تیمحروم(  الف
 سال 6 مدت به یمهندس نظام یانتظام یشورا و یمرکز یشورا  استان، یمهندس نظام بازرس  و یانتظام یشورا

  عضو   سمت  به  شدن  انتخاب  ای  یتصد  از  تیمحروم و  سال  5  تا  استان  سازمان  رهیمد  ئتیه  عضو  سمت به  شدن  انتخاب  از  تیمحروم(  ب
 سال 4 مدت به یمهندس نظام یانتظام یشورا و یمرکز یشورا  استان، یمهندس نظام بازرس  و یانتظام یشورا

  یانتظام  یشورا  و  یمرکز  یشورا  استان،   یمهندس   نظام  بازرس   و  یانتظام  یشورا  ره،یمد  ئتیه  عضو  سمت  به  شدن  انتخاب  از  تیمحروم(  ج
 سال  5 مدت به یمهندس نظام

 سال 5 مدت به کشور و استان یمهندس نظام سازمان ارکان همه در شدن انتخاب ای حضور از تیمحروم( د
 ب صحیح است.  گزینه تصویب نامه هیات وزیران ،  90مجازات انتظامی تبعی ماده  2اصالحیه بند  ( طبقپاسخ

 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 96صفحه  8-2-3-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
  کنترل   دار   عهده   یها  سازمان  فیوظا  و  اراتیاخت  حدود  و  آنها  یاجرا  کنترل  بیترت  و  ساختمان  یمل  مقررات  شمول  حوزه  مشترک(  60  پرسش

 شود؟یم ابالغ و نیتدو چگونه مقررات، جیترو و
 .شود یم ابالغ و نیتدو کشور و شهر و مسکن و راه وزارت مشترک دستورالعمل اساس  بر( الف
 ی ها   سازمان  فیوظا  و  اراتیاخت  حدود  و  یشهرساز  و(  مسکن)  راه  وزارت  یها  دستورالعمل  اساس   بر  مقررات   جیترو  و  شمول  حدود(  ب

 . رسدیم  رانیوز ئتیه بیتصو به و هیته کشور وزارت توسط کنترل دارعهده 
 . شودیم ابالغ و نیتدو یشهرساز و( مسکن) راه وزارت توسط ساختمان یمل مقررات مباحث  مفاد اساس  بر( ج
 . رسدیم رانیوز ئتیه بیتصو به و هیته کشور و یشهرساز و( مسکن) راه یها وزارتخانه لهیوس به که  است یا نامه نییآ اساس  بر( د

 کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گزینه د صحیح است.  30صفحه  33طبق ماده  پاسخ(

و کلمه »حوزه شمول«  نظارت-تاب میکرو تاسیسات برقی طراحیک 124صفحه  8-1-2بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 122صفحه 
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رتی که امکان ایجاد دو الکترود مستقل برای پست برق ترانسفورماتور تامین شده باشد؛ )الکترود اول داخل پست در صو مشترک (1پرسش 
از پست )ایمنی(( و تابلوی فشار ضعیف، تابلوی فشار متوسط و ترانسفورماتور همگی روی کف   متر  20ه  )حفاظتی( و الکترود دوم به فاصل

 ؟بتن آرمه پست مستقر شده باشند، کدام گزینه برای اتصال بدنه های فلزی تجهیزات و نقطه خنثای ترانسفورماتور صحیح است
 و ترانسفورماتور به الکترود اول   بدنه های تابلوی فشار متوسطود دوم و  ار ضعیف و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکتر شالف( بدنه تابلوی ف
 ار ضعیف و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکترود اول و بدنه های تابلوی فشار متوسط و ترانسفورماتور به الکترود دومشب( بدنه تابلوی ف
 ترانسفورماتور به الکترود دوم و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکترود اولار ضعیف، فشار متوسط و شج( بدنه تابلوی ف
 ار ضعیف، فشار متوسط و ترانسفورماتور به الکترود اول و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکترود دومشد( بدنه تابلوی ف

وی و ضعیف وجود ندارد؛ پس بدنه تابلوی  ، چون امکان جداسازی فشار ق13مبحث  171صفحه  2-2-6-10-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(
ح فشار ضعیف، فشار متوسط و ترانسفورماتور به الکترود حفاظتی )اول( و نول ترانسفورماتور به الکترود ایمنی )دوم( وصل شود. گزینه د صحی

 است. 

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم    136صفحه    1-12-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

چهارم فیلم آمادگی آزمون نظام ، فصل نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم  127صفحه   4-4و طبق بخش 

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  54« صفحه  تابلو برق فشار متوسط  بدنه و کلمه »  مهندسی برق نظارت

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
شهری تغذیه می شود و هر فاز به یک واحدی که از شبکه سه فاز برق    3در تابلوی اصلی کنتورهای یک ساختمان    مشترک  (2پرسش  

( فراموش شده باشد و تابلوی کنتورها  PE( و شینه حفاظتی )Nدر صورتیکه مطابق شکل اتصال بین شینه نول )  .واحد اختصاص یافته است
 برقدار و مورد بهره برداری قرار گیرد، کدام یک از اتفاقات زیر بروز خواهد کرد؟

کنتور
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کنتور
MCB

کنتور
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PEN
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PE
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N
PE
L3
N
PE

 
 الف( تجهیزات الکتریکی واحدها آسیب خواهد دید. 

 ب( فقط برق واحدها قطع خواهد شد. 
 ج( تجهیزات الکتریکی واحدها آسیب نمی بینند. 
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 محتمل است.آنها د( بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی واحدها برق دار شده و احتمال برق گرفتگی در تماس با بدنه فلزی 
ولت( تا   230از خود نشان داده و چون هادی نول زمین نشده، احتمال جابجایی و افزایش ولتاژ فاز )  IT  سیستم در این حالت رفتار  پاسخ(

 گزینه الف صحیح است. ولت( و در نتیجه آسیب به تجهیزات وجود دارد.  400حد ولتاژ خط )

 گام ویدویی رایگان برای شما طراحی کردیم )کلیک کنید(  ۶برای قبولی قطعی در آزمون نظام مهندسی برق، 
 . باشد()قسمت هاشور خورده استخر آب میپاسخ دهید  4و  3های پرسشدید از باال( به ) انش استخربا توجه به شکل زیر در یک  مسئله(

4m

4m

15m

10m
10m

7m

 
 زون یک و زون دو به ترتیب چند مترمربع است؟، های زون صفرمساحت نظارت  (3 پرسش

 5/192و  6/100، 105د(               154و  88، 105ج(                9/91و  100/ 6، 105ب(           66و   88، 105الف( 
بیش   1و زون    1، بدون محاسبه می توان گفت که مساحت زون صفر بیش از زون  13مبحث    130صفحه    3:  5-10- 13طبق شکل    پاسخ(

 بوده و گزینه ب صحیح است. اما برای محاسبه ابعاد هر زون به صورت دقیق، داریم: 2از زون 
 ( مترمربع است. 15×7) 105زون صفر: مساحت قسمت هاشور خورده 

 2را تشکیل می دهد. دقت کنید که در گوشه های استخر، باید قوسی به شعاع   1ی از استخر، زون  متر  2: طبق همان شکل، فاصله  1زون  
مترمربع( و   28)  2در    7بخش با ابعاد    2مترمربع(،    60متر )  2در    15بخش با ابعاد    2متر زده شود. پس، می توان سه بخش تعریف کرد:  

 متر مربع. 100/ 6مترمربع(، جمعا  π22=56/12متر ) 2چهار ربع دایره در گوشه ها با شعاع 
را تشکل می دهد. دقت کنید که در گوشه های استخر، باید قوسی به شعاع  2، زون 1متری از زون  5/1: طبق همان شکل، فاصله 2زون 

 21)  5/1در    7ابعاد  بخش با    2مترمربع(،    45متر )  5/1در    15بخش با ابعاد    2متر زده شود. پس، می توان سه بخش تعریف کرد:    5/3
مترمربع(، جمعا   π22-π25 /3=9/25متر حذف شده ) 2متر که از آن ربع هایی با شعاع  5/3مترمربع( و چهار ربع دایره در گوشه ها با شعاع 

 متر مربع. گزینه ب صحیح است.  9/91

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 25طبق کلمه »استخر« صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
  ؟ ی پیرامونی استخر( چقدر می باشد )دیوار دیواری در دیوارهای جداکننده ثابتهای ارتفاع نصب چراغحداقل   نظارت (4 پرسش

 د( محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.                متر 5/2ج(    متر  2ب(   متر  3الف( 
 دیوار مذکور در خارج از ناحیه زون ها بوده و محدودیتی برای آن وجود ندارد. گزینه د صحیح است.  پاسخ(

 . نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  23کلمه »ارتفاع نصب چراغ« صفحه    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
مسی و لوله فلزی   5×16بین بدنه فلزی یک دستگاه الکتریکی با کابل تغذیه    مقطع هادی هم بندی اضافیحداقل سطح    نظارت  (5  پرسش

 ؟آبگرم چند میلی متر مربع می باشد
                                  4  (د                                   10 ( ج                           16( ب                                  6( الف

https://mohammad-karimi.ir/nezam/
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 51 مهندس محمد کریمی آکادمی  آزمون نظام مهندسی برقسواالت پاسخنامه تشریحی  

 

 

میلیمترمربع(   16، سطح مقطع این هادی، نباید از نصف سطح مقطع هادی حفاظتی ) 13مبحث    160صفحه    4-6-1طبق آیین نامه پ    پاسخ(
 میلیمترمربع است. گزینه ج صحیح است.  10بوده که نزدیک ترین نرم باالتر از این سطح مقطع  8میلیمترمربع،  16کمتر باشد؛ نصف 

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم    131صفحه    3-10-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون ، فصل چهارم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم    114صفحه    3-10-4و طبق بخش  

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات   115ت و کلمه »حداقل سطح مقطع هادی همبندی اضافی« صفحه  ام مهندسی برق نظارنظ

 .نظارت-برقی طراحی

 ول زمان بندی مطالعه و اشتباهات داوطلبان مردودی )کلیک کنید( . نحوه مطالعه بهینه برای قبولی، جد ۳گام 
لوازم اندازه گیری یک مشترک برق برحسب آمپر  (CT)و ترانسفورماتور جریان  برحسب ولت (PT)ترانسفورماتور ولتاژ   مشترک (6 پرسش 

 کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ ،ولت 400/20000کیلو وات آمپر  800ولتاژ اولیه با ترانسفورماتور 
                  PT :120/20000 ،CT  :5/35ب(                                                  PT :230/20000  ،CT :1/20 الف(

                  PT :400/20000 ،CT  :1/35د(                                                    PT :100 /20000 ،CT :5/25 (ج
،  PTولت است، پس بدون محاسبه گزینه ج صحیح می باشد. برای محاسبه، باید در نظر داشت که اولیه    110یا    PT  ،100خروجی    پاسخ(

(، برابر جریان نامی اولیه شبکه CTولت. اولیه ترانسفورماتور جریان )  100/20000برابر است با:    PTنسبت تبدیل  همان ولتاژ اولیه بوده پس  

                                  است که برابر است با:  
800

23
3 3 20000

in

L

S
I A

U
= = =


  

آمپر.   5/25برابر است با:    CTآمپر است، پس نسبت تبدیل    5های اندازه گیری    CTآمپر بوده و ثانویه    25به این عدد،    CTنزدیک ترین نرم  
 گزینه ج صحیح است.

بندی شده  ای طبقههکتاب درسنامه و پرسش فصل سوم    78صفحه    7-1-3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیسوم  ، فصل  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ی آزمون نظام فیلم آمادگ، فصل سوم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیسوم  فصل    51صفحه    7-1-3و طبق بخش  

 . مهندسی برق نظارت

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 شود؟اصلی از مدار خارج میتحت چه شرایطی دیزل ژنراتور وارد مدار شده و خط  110-1مطابق نشریه شماره  مشترک (7پرسش 

 ب( قطع هریک از فازها                      الف( قطع جریان برق شهر
 د( هر سه گزینه صحیح است.       درصد ولتاژ نامی 85ج( ضعیف شدن فازها به اندازه کمتر از 

نوشته شده در گزینه های الف، ب و ج، منجر به  ، هر سه عامل 110فصل نهم جلد اول نشریه  15صفحه  6-13-9طبق آیین نامه  پاسخ(
 وارد مدار شدن دیزل ژنراتور می شود. گزینه د، کامل ترین پاسخ است. 

 نید( کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک ک

در یک ساختمان بزرگ و وسیع سه ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین مطابق شکل زیر مفروض است، کدام یک از   مشترک  (8  پرسش
 های زیر صحیح است؟گزینه
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الکترود زمین

MET3MET1 MET2

ترمینال با شینه اصلی اتصال زمین

هادی اتصال زمین

سطح زمین

 
 های اتصال زمین به هم متصل گردند.ا شینهها یالف( باید این ترمینال

باشند، لذا الزامی به وصل کردن  هم در ارتباط می  های اصلی اتصال زمین از طریق الکترود زمین باها یا شینهاین ترمینالب( از آنجایی که  
 باشد. آن ها به یکدیگر نمی

 د. باشهای اصلی اتصال زمین نمیها و یا شینهج( چنانچه مقاومت الکترود زمین حداکثر یک اهم باشد، الزامی به وصل کردن ترمینال
 هر دو صحیح می شود.د( گزینه ها ب و ج 

، در ساختمانهایی که بدلیل وسیع بودن، چندین ترمینال یا شینه اصلی دارند، باید 13مبحث  161صفحه   3-8-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 گزینه الف صحیح است. به هم وصل و همبند شوند. 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 چه می باشد؟ NYRYهای  شعاع خمشی کابلحداقل   نظارت (9 پرسش

=r  شعاع خمش کابل و=D و  قطر خارجی کابل=d  قطر هادی بزرگترین رشته کابل 
                                                                    r =10(D+d)( د                 r = 7(D+d)( ج                  r = 9(D+d)( ب                      r = 8(D+d)( الف

، برای محاسبه شعاع 13مبحث    86صفحه    1-2-7-13است. طبق آیین نامه    در کابل، مشخصه و معرف زره دار بودن کابل  Rحرف  پاسخ(  
 خمش کابل زره دار از رابطه گزینه ب استفاده می شود.  

بندی های طبقهتاب درسنامه و پرسشکفصل دوم    57صفحه    8-2بخش    65-2طبق نکته    طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال 

برقی تاسیسات  نظام مهندسی  برقی طراحی، فصل دوم  شده آزمون  تاسیسات  نظام مهندسی  - فیلم آمادگی آزمون 

بخش  نظارت طبق  و  هفتم    188صفحه    7-2-3،  مهندسیکفصل  نظام  آزمون  راه  هفتم  نظارت-تاب  فصل  آمادگی ،  فیلم 

«، »قطر خارجی کابل« و »قطر هادی بزرگترین رشته کابل« شعاع خمش کابلو کلمات »آزمون نظام مهندسی برق نظارت  

 . آزمون سوم آزمایشی  46و پرسش  نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 227و  226، 185صفحات 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 گیرد؟ و اتصال دهنده کابل ها مورد استفاده قرار می تجهیزات انتهاییهای زیر به عنوان گزینهکدام یک از  نظارت (01 پرسش

 د( هر سه گزینه صحیح است.                          ها  مفصلج(                     هاچند راههب(        ها       کابلشوها، سرکابلالف( 
، سرکابل، کابلشو، چهارراه و مفصل، جز تجهیزات انتهایی و اتصال دهنده کابل  13مبحث    88  صفحه  8-5-2-7-13طبق آیین نامه  پاسخ(  

 محسوب می شود. گزینه د، کاملترین پاسخ است. 
،  167،  80  اتصفح « به ترتیب در    مفصل  «، »چندراهه« و »کابلشو «، »سرکابل، »»تجهیزات انتهایی«   اتطبق کلم   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 279و   111، 233

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
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 « ضد انفجار»در صورتی که کلید  از نوع    های عملاتاقارتفاع نصب کلید کنترل روشنایی    110-1مطابق نشریه شماره    نظارت  (11  شپرس
 نباشد، چند سانتی متر است؟

                         150( د                                     155( ج                             120( ب                          110( الف

 سانتی متر است. گزینه ج صحیح است. 155، این ارتفاع 110فصل سوم جلد اول نشریه  22صفحه   17-10-3طبق آیین نامه  پاسخ(

کتاب واژگان کلیدی   195و    16طبق کلمات »اتاق عمل« و »ضد انفجار« به ترتیب در صفحات    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-تاسیسات برقی طراحی

   ه در صورت عدم رضایت )کلیک کنید(شرایط تضمین کیفیت در آزمون با گارانتی بازگشت وج
 باشد؟های فلزی چه میترین روش برای پیوستگی الکتریکی ترانکینگمناسب نظارت (21 پرسش

 بدنه  های مخصوص پیوستگی الکتریکیپیچ( استفاده از الف
 تامین پیوستگی ها برای میلی متر مربع در امتداد ترانکینگ 2/ 5( استفاده از سیم یا کابل به مقطع حداقل ب
 ها برای تامین پیوستگیمیلی متر مربع برای اتصال دو قطعه ترانکینگ 2/ 5( استفاده از سیم یا کابل به مقطع حداقل ج
 باشد. های فلزی الزامی نمی( پیوستگی الکتریکی ترانکینگ د

پیوستگی برای ترانکینگ های فلزی استفاده کرد. گزینه ، باید از پیچ های  13مبحث    92صفحه    12-3-7- 13طبق تبصره آیین نامه    پاسخ(
 الف صحیح است. 

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   73ی« صفحه  کیالکتر  یوستگیمخصوص پ  چیپطبق کلمه »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-طراحی

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 )ها( از یک مدار روشنایی صحیح است؟های زیر در خصوص تغذیه هواکشکدام یک از گزینه مشترک (31 پرسش

1توان دو عدد هواکش به ظرفیت هرکدام  الف( می

20
ℎ𝑝  .را از یک مدار روشنایی تغذیه کرد 

1توان دو عدد هواکش به ظرفیت هرکدام  ب( می

12
ℎ𝑝  .را از یک مدار روشنایی تغذیه کرد 

1توان دو عدد هواکش به ظرفیت هرکدام  ج( می

8
ℎ𝑝  .را از یک مدار روشنایی تغذیه کرد 

 د( هر سه گزینه صحیح است.
وات بیشتر شود، هر اسب بخار    100، توان این دو موتور جمعا نباید از  13مبحث    119صفحه    2-1-10-13آیین نامه    1طبق تبصره    پاسخ(
و گزینه الف صحیح است. گزینه های ب و ج وات شده   6/74وات بوده که مجموع دو موتور    3/37وات است که یک بیستم آن برابر    746

 وات تجاوز می کنند.  100از 

های کتاب درسنامه و پرسش فصل اول    12صفحه    1-1بخش    6-1از نکته    1طبق تبصره    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ، فصل اول  بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیطبقه

فیلم آمادگی  ، فصل هشتم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل هشتم    201صفحه    1-8و طبق بخش    ، نظارت-طراحی

 .زمون نظام مهندسی برق نظارتآ

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 صحیح است؟ کاشف های خودکار حریقها زیر در خصوص کدام یک از گزینه نظارت (41 پرسش
 باشد. های خودکار در داخل کلیه کف های کاذب تحت هیچ شرایطی الزامی نمی( نصب کاشفالف
 های خودکار به صورت توکار و روکار مجاز است. ( نصب کاشفب
 های خودکار نصب شده در داخل سقف و کف کاذب باید قابل دسترس باشند.( کاشفج
 باشد. مجاز نمی های خودکار به صورت روکار( نصب کاشفد

، می توان کاشف )دتکتور(ها را توکار نصب کرد اما باید در سیستم اعالم حریق 13مبحث  195صفحه  14-1-4طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 متعارف، دارای چاغ نشانگر باشند. گزینه ج صحیح است. 
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و   نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم    44صفحه    7-1-3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 235« صفحه قی خودکار حر کاشفکلمه »

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 شوند؟ به چه صورت فعال می فشار مثبت آسانسورهاسیستم  مشترک (51 پرسش

 ب( فعال شدن سیستم اعالم حریق ساختمان    الف( فعال شدن کاشف های دود البی آسانسور 
 های الف و ب هر دو صحیح است. د( گزینه    ساختمانج( فعال شدن سیستم اطفاء 

، فعال شدن کاشف )گزینه الف( و سیستم اعالم حریق )گزینه ب(، منجر به فعال 3مبحث    181صفحه    1-6-9-3طبق آیین نامه    پاسخ(
 شدن سیستم فشار مثبت آسانسور می شود. گزینه د، کامل ترین پاسخ است. 

و کلمه »فشار    نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم    50صفحه    3-3طبق بخش    طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 216آسانسور« صفحه  تمثب

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
دستگاه ترین ارتفاع برای محل نصب  سانتی متر است. مناسب  260ارتفاع کف تمام شده تا سقف طبقات یک ساختمان    نظارت (16پرسش 

 باشد؟سیستم اعالم حریق چند سانتی متر می اعالم خطر
             250تا  220( د                250تا  230( ج                      245تا  210( ب                      245تا  230( الف

سانتیمتر از سقف فاصله   15  سانتیمتر از کف تمام شده و حداقل  230، ارتفاع نصب  3مبحث    62صفحه    5-7-5-3طبق آیین نامه    پاسخ(
 ( سانتیمتری نصب کرد. گزینه الف صحیح است. 260-15) 245تا  230سانتیمتر، می توان در حد فاصل  260داشته باشد. در ارتفاع 

260cm

15cm
230cm

245cm

230cm

فضای نصب

 
و    نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم    45صفحه    7-1-3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 136« صفحه اعالم خطر دستگاهکلمه »

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
باشد. چنانچه متراژ این کابل  می  Bare copper 2mm  16   هادی حفاظتی مدار چراغ های روشنایی یک محوطه کابل  مشترک  (17  پرسش
 است؟   2g/cm 8/8متر باشد. وزن مس استفاده شده چند کیلوگرم می باشد. وزن مخصوص مس  1000

                          160د(                                   120ج(                             140ب(                              180الف( 

216                حاصلضرب چگالی در حجم، برابر وزن است: پاسخ( 10 1000 100 8.8 140800 140.8g kg−    = =  
 گزینه ب صحیح است.

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 صحیح است؟ مدار های تغذیه کننده بلندگوهاهای زیر در خصوص لوله های کدام یک از گزینه نظارت (18 پرسش

 اجرا گردد.  لوله های فوالدیالف( باید در داخل 
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 اجرا گردد. لوله های پالستیکیب( باید در داخل 
 های فوالدی و هم در داخل لوله های پالستیکی اجرا گردد تواند هم در داخل لولهج( بستگی به نوع کابل می

 د( بستگی به شرایط محیطی دارد و هیچگونه ارتباطی به نوع کابل ندارد. 
، مدار تغذیه بلندگو باید داخل لوله فوالدی باشد یا اینکه دارای پرده فلزی زمین 13مبحث    106صفحه    4-5-9-13طبق آیین نامه    پاسخ(

 شده باشند تا بتوان در داخل لوله پالستیکی اجرا شوند. گزینه ج صحیح است. 
وله پالستیکی« به ترتیب طبق کلمات »مدارهای تغذیه کننده بلندگو«، »لوله های فوالدی« و »ل  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 279و  257، 256صفحات 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 باشد؟چه می Triple CPLنوع سرپیچ المپ های فلورسنت فشرده  110-1مطابق نشریه شماره  نظارت (19 پرسش

                   E40 د(                              E14 ج(                            E27ب(                             2G11الف( 

 ، گزینه ب صحیح است. 110فصل چهارم جلد اول نشریه  22صفحه  6-4طبق ردیف اول ستون آخر جدول  پاسخ(

 .نظارت-واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب  14« صفحه Triple CFLطبق کلمه » طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 صحیح است؟ کامپیوتر رک فرعی شبکهکدامیک از گزینه های زیر در خصوص نصب  نظارت (20 پرسش
 الف( برای رک فرعی باید اتاق سیستم های جریان ضعیف، مجزا از اتاق برق تاسیسات برقی در نظر گرفت. 

 باشد. ب( نصب رک فرعی در اتاق برق تاسیسات برق بدون هیچگونه شرطی بالمانع می
سانتیمتر با تاسیسات برق فشار ضعیف و تابلوهای   80برابر حداقل با حفظ فاصله عملیاتی اتاق برق تاسیسات برق ج( نصب رک فرعی در 

 باشد. برق بالمانع می
 د( هیچکدام 

، رک فرعی ترجیحا در اتاق برق تاسیسات فشار ضعیف و 13مبحث    110صفحه    3-2-7-9-13طبق تبصره بند »ج« آیین نامه    پاسخ(
 جریان ضعیف، نصب می شود. گزینه ج صحیح است. 

« و »فاصله عملیاتی« به فیضع   انیجر  ستمیبرق س  اتاقکامپیوتر«، »  شبکه   یرک فرعطبق کلمه »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 214و  16، 150ترتیب در صفحات 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه نظارت (21پرسش 
 شوند.محسوب می لوله کشی توکارگردند، از نوع هایی که در سقف به صورت دفنی اجرا میالف( لوله کشی
 شوند.گردند، از نوع لوله کشی روکار محسوب میاجرا می سقف کاذبهایی که در ب( لوله کشی
 شوند.گردند، از نوع لوله کشی توکار محسوب میهایی که در سقف کاذب اجرا میج( لوله کشی

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است. 
، لوله کشی های که در عمق گچ یا سیمان، کامال فرو رفته، توکار بوده )گزینه  13مبحث    90صفحه    1-2-3-7-13بق آیین نامه  ط  پاسخ(

الف صحیح است( و سایر اجراها، مانند سقف کاذب، که چنین ویژگی را ندارد، روکار محسوب می شود )گزینه ب صحیح است(. گزینه د،  
 کامل ترین پاسخ است.

کتاب واژگان کلیدی    257و     170طبق کلمه »سقف کاذب« و »لوله کشی روکار« صفحات    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 گام ویدویی رایگان برای شما طراحی کردیم )کلیک کنید(  ۶برای قبولی قطعی در آزمون نظام مهندسی برق، 
اطالعات، حفاظ آوری  و فن  شبکه کامپیوتر)شیلد( برای    حفاظ فلزییا    های با زوج بهم تابیده کابلدر صورت استفاده از    نظارت  (22پرسش  

 فلزی کابل های فوق نهایتا به کجا باید وصل گردد؟ 
 ب( سیستم اتصال زمین حفاظتی                                            اتصال زمین عملیاتیالف( سیستم 
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 ج( سیستم اتصال زمین ایمنی                                               د( هر سه گزینه صحیح است
، این کابل در نهایت باید به زمین عملیاتی متصل شود. گزینه الف 13مبحث    28صفحه    1- 18-1-3-13طبق بند »ح« آیین نامه    اسخ(پ

 صحیح است. 

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل چهارم    125صفحه    3-9-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

،  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم    117صفحه    3-11-4، بخش  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

با زوج بهم تابیده«، »شبکه کامپیوتر«   و کلمات »حفاظ فلزی«، »کابل   آزمون نظام مهندسی برق نظارت چهارم فیلم آمادگی  فصل  

و   نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  18و    182،  233،  123و »اتصال زمین عملیاتی« به ترتیب در صفحات   

 آزمون اول آزمایشی. 44پرسش 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 مکانیکی تنش  در    هاحفاظت کابلها به صورت قائم به منظور  گاه ثابت برای نصب کابلاضافه طول دو بست یا تکیه  نظارت  (23پرسش  

 باشد؟حاصل از اتصال کوتاه چند درصد می
 10( د   5/7  (ج                 5( ب        5/2( الف

به فواصل بست ها اضافه می شود. وقتی   %5، در صورت وجود تنش،  13مبحث    87صفحه    2-2-7-13طبق بند »پ« آیین نامه    پاسخ(
( اضافه می  1/ 5  × 5درصد )  5/7برابر می شود، پس جمعا    1/ 5اضافه می شود و در واقع   %50نصب به صورت عمومی است، به این مقدار  

 شود. گزینه ج صحیح است. 

آکادمی با محصوالت  بخش    طالیی(  انطباق  دوم    53صفحه    8-2طبق  پرسشکتاب  فصل  و  طبقهدرسنامه  بندی شده های 

، و  نظارت-برقی طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات ، فصل دوم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون نظام  ، فصل هفتم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل هفتم    188صفحه    3-2-7طبق بخش  

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات    94و    121و کلمات »حفاظت کابل« و »تنش مکانیکی« به ترتیب در صفخات    مهندسی برق نظارت

 .نظارت-برقی طراحی

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 ؟باشدنمیها زیر مجاز کشیاز کابلاجرای کدام یک  نظارت (24 پرسش

الف( 
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، کابل اگر تک رشته ای مربوط به یک فاز از یک مدار باشد، بدلیل ایجاد  13مبحث    81صفحه    1-7-1-7-13طبق آیین نامه    پاسخ(

جریان ناشی از جریان های گردابی( نباید از لوله فلزی عبور داده  مگر اینکه شکاف طولی داشته باشد. گزینه های ب و ج، لوله غیرفلزی 
ف لوله فلزی بوده اما هر فاز از لوله جداگانه عبور نکرده و مجاز است. گزینه ج، لوله فلزیست که هر فاز به بوده و مجاز است، گزینه ال

 صورت جداگانه از داخل لوله عبور کرده و مجاز نبوده و گزینه مورد نظر است. 
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آکادمی با محصوالت  بخش    طالیی(  انطباق  دوم    54صفحه    7-2طبق  پرسشفصل  و  درسنامه  طبقهکتاب  بندی شده های 

، و  نظارت-یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیف، فصل دوم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون نظام  ، فصل هفتم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل هفتم    194صفحه    1-4-7طبق بخش  

 . مهندسی برق نظارت

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 مدار روشنایی استفاده کرد؟  قطع و وصلتوان به عنوان کلید از کدام یک از وسایل تابلویی زیر می نظارت  (25 پرسش

 هر سه گزینه صحیح است  د(  ج( فیوز  ب( کلید گردان   الف( کلید خودکار مینیاتوری 

مینیاتوری نباید به عنوان وسیله قطع و وصل مدار استفاده  ، از کلید  13مبحث    77صفحه    5- 5-2-6-13آیین نامه    2طبق تبصره    پاسخ(
 شود )گزینه الف اشتباه است(. فیوز هم اساسا، کلید و وسیله قطع و وصل نیست )گزینه ج اشتباه است(. گزینه ب صحیح است. 

بندی های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل ششم    183صفحه    2-10-6طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

- فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی ، فصل ششم  شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی ، فصل چهارم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل ششم    168صفحه    4-11-6، و طبق بخش  نظارت

 . نظارت-واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب    227و کلمه »قطع و وصل « صفحه    آزمون نظام مهندسی برق نظارت

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 صحیح است؟ کابین دو درهای زیر در خصوص آسانسور با کدام یک از گزینه نظارت (26 پرسش
 . جاور هم()در دو ضلع روبرو یا در م باشد( هر طبقه ساختمان برای ورود و خروج به آسانسور دارای دو بازشو میالف
 باشند. ک جهت نمیباشد که این بازشو در کلیه طبقات در ی( هر طبقه ساختمان برای ورود و خروج به آسانسور دارای یک بازشو میب
 باشند. باشد که این بازشو در کلیه طبقات در یک جهت می( هر طبقه ساختمان برای ورود و خروج به آسانسور دارای یک بازشو میج
 باشد.  ی( استفاده از آسانسور با کابین دو در مجاز نمد

 ، گزینه ب صحیح است. 15مبحث  7« در صفحه کابین دو درطبق تعریف » پاسخ(

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  233طبق کلمه »کابین دو در« صفحه    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
تخلف از ای مبنی بر  یا مالک ساختمان، اخطاریه  مالک یک واحد مسکونیهای زیر در مواردی که  کدام یک از گزینه  مشترک  (27  پرسش

 با آن را دریافت کند، صحیح است؟ حکم عدم سازگاریمقررات ملی ساختمان و یا  22 الزامات مبحث
 الف( حق فروش و یا اجاره را ندارد. 

 باشد.یا اخطاریه تخلف را به خریدار و یا مستاجر تحویل دهد، فروش و یا اجاره آن بالمانع میب( به شرطی که یک نسخه از حکم 
از خریدار یا مستاجر را دال بر اینکه مسئولیت کلیه اصالحات و تعمیرات را برعهده می گیرد   نسخه تایید شده معتبرج( به شرطی که یک  

 باشد.انع میآن بالم اجارهو به بازرس تحویل دهد، فروش و یا 
 د( هیچکدام 

 ، ذکر شده و صحیح است. 22مبحث  14صفحه  4-12-2-22گزینه ج عینا در متن آیین نامه  پاسخ(

و کلمه نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم    111صفحه    2-7طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

،  82،  119،  293ی« به ترتیب در صفحات  واحد مسکون  کی  مالک«، »مبحث  نیاز الزامات ا  تخلف»نسخه تایید شده معتبر«، »اجاره«، »

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 260و  122

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
برای هم بندی اصلی و   دارهادی عایق( و  لخت)  بدون عایقهای زیر در خصوص استفاده از هادی  کدام یک از گزینه  نظارت  (28  پرسش

 اضافی صحیح است؟
 باشد.(  استفاده از هادی بدون عایق )لخت( و هادی عایق دار برای هم بندی اصلی و اضافی مجاز میالف
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 باشد.ی اصلی و اضافی مجاز نمیو هادی عایق دار برای هم بندستفاده از هادی بدون عایق )لخت( ( اب
 باشد. دار برای هم بندی اصلی و اضافی مجاز نمی( استفاده از هادی عایقج
هادی عایق دار برای هم بندی اصلی مجاز و برای هم بندی اضافی فقط هادی عایق دار مجاز   وستفاده از هادی بدون عایق )لخت(  ( اد

 باشد. می
، می توان از هادی های عایق دار یا بدون عایق برای همبندی استفاده کرد. گزینه  13مبحث    160صفحه    7-6-1طبق آیین نامه پ    پاسخ(

 الف صحیح است.  

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل چهارم    122صفحه    8-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  اسیسات برقیآزمون نظام مهندسی ت

فیلم آمادگی آزمون نظام ، فصل چهارم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم    106صفحه    93-4و طبق بخش  

کتاب واژگان   312و    254،  55دار« به ترتیب در صفحات  و کلمه »بدون عایق«، »لخت« و »هادی عایق  مهندسی برق نظارت

 .آزمون سوم آزمایشی 53و پرسش  نظارت-کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
لحاظ ها از  بندی ساختمانجزء کدام یک از گروه  تختخوابی  64بیمارستان  مقررات ملی ساختمان،    21مطابق مبحث    مشترک  (29  پرسش

 باشد؟درجه اهمیت می
 ( کم                                                                           د                          ( متوسطج( بسیار زیاد                                ب   زیاد( الف

 ، این ساختمان جز درجه اهمیت زیاد است. گزینه الف صحیح است. 21مبحث    6صفحه    2- 1-21طبق گروه سوم ستون سوم جدول    پاسخ(

و    نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل ششم    97صفحه    1-2-6طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  157و    62« و »زیاد« به ترتیب در صفحات  تختخواب  96کمتر از    مارستانی بکلمات »

 .ظارتن

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 باشد؟ترین گزینه برای تابلوی برق یک واحد مسکونی میهای زیر مناسبکدام یک از شکل نظارت (30 پرسش

 د( هر سه شکل صحیح است.  3ج( شکل   2ب( شکل   1الف( شکل 
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 (3)شکل 
، پریز، روشنایی و اسپیلت یونیت به 2تفاوت اصلی سه شکل در نحوه پخش بار بین فازهاست که باید متعادل باشد. تنها در شکل    پاسخ(

 پخش شده است. گزینه ب صحیح است.   (L3و   L1 ،L2طور مساوی بین سه فاز )

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه نظارت (31 پرسش

استاندارد تهیه و    دستکش حفاظتیباید   ،گرفتگی قرار دارندالف( به منظور حفظ جان کارگران برقکار که به هنگام کار در معرض خطر برق  
 در اختیار آنان قرار گیرد. 

مناسب تهیه و  گتر حفاظتیشود باید های پایینی ساق پای کارگرانی که کار ساختمانی الزاما در آب انجام میب( به منظور حفاظت قسمت
 در اختیار آنها قرار گیرد. 

باید از گوشی های حفاظتی یکبار مصرف که بعد از استفاده دور    ،ن در معرض صداهای شدید و مداوم باشندج( هر گاه در محل کار، کارگرا
 غیر یکبار مصرف که همه روزه تمیز می شوند استفاده کنند. های حفاظتیگوشیانداخته می شوند و یا 

 د( هر سه گزینه صحیح است.
، اشتباه است. 12مبحث    31صفحه    1-12-4-12و    30صفحه    2-8-4-12نامه های  گزینه های الف و ب به ترتیب طبق آیین    پاسخ(

 همان مبحث، صحیح است.  31صفحه  2-10-4-12و  1-10-4-12گزینه ج، طبق آیین نامه های 

و    نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم    111صفحه    4-4طبق بخش    طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال

در صفحات   ترتیب  به  حفاظتی«  »گوشی  و  حفاظتی«  »گتر  حفاظتی«،  »دستکش  کلیدی    251و     248،  136کلمه  واژگان  کتاب 

 .نظارت-احیتاسیسات برقی طر

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 یک از گزینه های زیر صحیح است.  تنظیم شده باشد کدام  95/0چنانچه ضریب توان رگوالتور بانک خازنی به عدد    مشترک  (32  پرسش
 رها در هر دو قسمت مساوی می باشد؟ بوده و مقادیر با 8/0ضریب توان بارها معادل 

 
تابلوی کنتوری

Load 1 

Load 2 

ترانسفوماتور جریان

رگوالتور

 
 گردد. ب( بابت توان راکتیو جریمه پرداخت نمی   گردد.الف( بابت توان راکتیو جریمه پرداخت می
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 د( هیچکدام   ج( ممکن است جریمه بابت توان راکتیو پرداخت گردد. 
 شود، پس: 95/0است، که باید ضریب توان آن  2محل نصب رگوالتور، برای جبران سازی بار  پاسخ(

              
( )1 1

2 tan cos 0.8 tan cos 0.95 0.42CQ P P− −= − =
  

 است، پس:  9/0تغذیه شده، اما ضریب توان هدف به صورت رایج  (Pباالدست، دو بار ) از تابلوی 

             ( )1 1

1 2 tan cos 0.8 tan cos 0.9 0.53CQ P P− −= − =   

 است، نیاز به تزریق توان راکتیو وجود دارد، کمبود آن باعث پرداخت جریمه می شود. گزینه الف صحیح است.  C1<QC2Qچون 

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل پنجم    150صفحه    2-4-5طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و  نظارت-راحییلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طففصل پنجم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پنجم    135صفحه    4-5طبق بخش   نظام مهندسیکفصل  راه آزمون  پنجم  نظارت-تاب  نظام ، فصل  فیلم آمادگی آزمون 

 . مهندسی برق نظارت

 فتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس د
های تامین  راری که مصارف برق اضطراری سیستمطکدام یک از گزینه های زیر در خصوص مولد نیروی برق اض  مشترک  (33  پرسش

 کنند، صحیح است؟ایمنی را تغذیه می
 ثانیه تامین گردد.  15سنکرون( با حداکثر مدت زمان راه اندازی رالف( باید از طریق مولد نیروی برق مجزا )غی

تواند از طریق مولدهای نیروی برق )سنکرون( ثانیه می  15ب( عالوه بر مولد نیروی برق مجزا )غیرسنکرون( با حداکثر مدت زمان راه اندازی  
 ثانیه نیز تامین گردد.  15با حداکثر مدت زمان راه اندازی 

 ثانیه بیشتر باشد. 15تواند از یق مولدهای نیروی برق  )سنکرون( تامین گردد، مدت زمان راه اندازی میج( چنانچه از طر
 د( هیچکدام 

ثانیه است.    15، حداکثر زمان راه اندازی برای منابع اضطراری سیستم ایمنی،  13مبحث    66صفحه    2-2-6-5-13طبق آیین نامه    پاسخ(
 گزینه ب صحیح است.

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
تغذیه شده است. کدام یک از گزینه های زیر   (UPS)از برق بدون وقفه    سیستم اعالم حریقای برق مرکز  در پروژه  مشترک  (34  پرسش

 صحیح است؟
 باشد. تحت هیچ شرایطی مجاز نمی (UPS)برق بدون وقفه ( تغذیه از الف
آن( باشد، تغذیه از برق بدون    رباتری و شارژ)  منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود( در صورتی که سیستم اعالم حریق دارای  ب

 باشد. بالمانع می (UPS)وقفه 
 باشد.جاز میبدون هیچ شرایطی م (UPS)( تغذیه از برق بدون وقفه ج
باتری و شارژ آن( نباشد، تغذیه از برق بدون )( در صورتی که سیستم اعالم حریق دارای منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود  د

 مجاز می باشد.  (UPS)وقفه 
 ، گزینه د صحیح است. 13مبحث  65صفحه  1-2-6-5-13آیین نامه  3طبق تبصره  پاسخ(

«، »سیستم اعالم حریق« و »برق بدون مستقل و مخصوص خود  بانیپشت  ه یتغذ  منبعطبق کلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

آزمون   15و پرسش    نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  57و    173،  284« به ترتیب در صفحات  (UPS)وقفه  

 چهارم آزمایشی. 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 های زیر در رابطه با سطح اتصال کوتاه برای ترانسفورماتورهای با مشخصات زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه مشترک (35 پرسش

 UK= 6% و امپدانس اتصال کوتاه V400/kV20با ولتاژ  kVA500 ، توان نامی (TR1)ترانسفورماتور شماره یک -

 UK= 4و امپدانس اتصال کوتاه % V400/kV20با ولتاژ  kVA500 ، توان نامی (TR2)ترانسفورماتور شماره دو  -
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 باشد.می  TR2بیشتر از  TR1الف( سطح اتصال کوتاه در ثانویه  
 باشد. می  TR1بیشتر از  TR2ب( سطح اتصال کوتاه در ثانویه 
 باشد.هر دو ترانسفورماتور یکسان می  ج( سطح اتصال کوتاه در ثانویه

 د( داده ها برای حل مسئله کافی نیست.

n            سطح اتصال کوتاه برابر است با:  پاسخ(
SC

S
S

UK
=  

 ( دو ترانسفورماتور برابر است و سطح اتصال کوتاه نسبت عکس با امپدانس اتصال کوتاه دارد: nSمقدار توان نامی )
  1 2 1 2SC SCUK UK S S →   

 گزینه ب صحیح است.

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم    69صفحه    3-1-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

و ، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل سوم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون نظام و فصل ششم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم  171صفحه  12-4طبق بخش 

 . مهندسی برق نظارت

 (آپدیت و ...های جامع، پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
)ضریب کاهش باردهی کابل   PVCچنانچه عدد ضریب تصحیح ناشی از درجه حرارت برای جریان مجاز کابل با عایق    مشترک  (36  پرسش

 صحیح است؟    ،درجه سانتی گراد  30برای دماهای باالتر از    ،های زیرباشد، آنگاه کدام یک از گزینه  XPLE  ،2Kو برای کابل با عایق    1Kها(  
 باشد. د( داده ها برای حل مسئله کافی نمی         K2K=1 ج(   K2K>1ب(     K2K<1 الف(

 بیشتر است. گزینه الف صحیح است.  PVCاز  XLPEدرجه، ضریب تصحیح کابل  30در دمای باالتر از  پاسخ(

بندی شده آزمون های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل دوم    32صفحه    1-3-2طبق بخش    طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

تاسیسات برقی تاسیسات برقی طراحی، فصل دوم  نظام مهندسی  ، و طبق  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی 

ندسی  فیلم آمادگی آزمون نظام مهو فصل دوم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیدوم  فصل    27صفحه    1-1-2بخش  

 .برق نظارت

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 و جریان همان سطح مقطع کابل با عایق    PVC  ،1Iبا عایق    Sچنانچه شدت جریان اسمی یک کابل با سطح مقطع    مشترک  (37  پرسش

XLPE ،2I های زیر صحیح است؟باشد، آنگاه کدام یک از گزینه 
 باشد. د( داده ها برای حل مسئله کافی نمی                     I2I=1 ج(   I2I<1ب(      I2I>1 الف(

 بیشتر است. گزینه ب صحیح است.  PVCاز   XLPEدمای مجاز کابل  پاسخ(

ون  بندی شده آزم های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل دوم    32صفحه    1-3-2طبق بخش    طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

، و طبق بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیدوم  ، فصل  نظام مهندسی تاسیسات برقی

ندسی برق فیلم آمادگی آزمون نظام مهو فصل دوم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل دوم    27صفحه    2-1-1

 .نظارت

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
و کنترل عملکرد آن   بازرسی تاسیسات برقترین گزینه در خصوص  مناسب  ،مقررات ملی ساختمان  22مطابق مبحث    مشترک  (38  پرسش

 گیرد؟ ها برای اطمینان از ایمنی تاسیسات برق در چه مواقعی انجام می
 ( پس از انجام هر گونه تغییراتب      ( پس از پایان کار و یا انجام هر گونه تغییراتالف

 نه تغییرات و در فواصل زمانی معین ( پس از انجام هرگود   پس از پایان کار و یا انجام هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معین (ج
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باید انجام   پس از پایان کار و یا انجام هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معین،  22مبحث    51صفحه    2-7-22طبق آیین نامه    پاسخ(
 شود. گزینه ج صحیح است.  

و    نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم    113صفحه    3-7طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 51ی« صفحه برق  ساتیتاس یبازرسکلمه »

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 کدام یک از گزینه های زیر با توجه به تعاریف زیر صحیح است؟ مشترک (39پرسش 

1I :2              با راه اندازی مستقیم جریان راه اندازی برای موتورI :مثلث -با راه اندازی ستاره راه اندازی برای موتور جریان 

1t: 2                 زمان راه اندازی برای موتور با راه اندازی مستقیمt:  مثلث  -زمان راه اندازی برای موتور با راه اندازی ستاره 
          t1t- 2<I1I>2د(                    t2t- 2<I1I>1ج(                  t1t- 2>I1I<2ب(                          t2t- 2>I1I<1الف( 
ثانیه می باشد. برای موتورهای    5اندازی  برابر جریان نامی و زمان راه   6یا    5اندازی  اندازی مستقیم جریان راه برای موتورهای با راه   پاسخ(
   صحیح است. الفثانیه می باشد. گزینه  15اندازی برابر جریان نامی و زمان راه 2اندازی مثلث جریان راه -اندازی ستاره با راه

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل سوم    89صفحه    2-3-3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل سوم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

نظام مهندسیفصل سوم    56صفحه    4-3طبق بخش   راه آزمون  نظام و فصل سوم    نظارت-کتاب  فیلم آمادگی آزمون 

 . سی برق نظارتمهند

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه نظارت (40 پرسش

 و مرطوب دستگاه جوشکاری باید خارج از محیط بسته قرار گیرد.   مسدودالف( در هنگام ازدحام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای 
 ب( کابل های دستگاه جوشکاری باید مقاوم در برابر حریق باشد.

 )گیرانه( برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری مجاز نمی باشد.  ج( استفاده از فندک با استفاده از شعله پیلوت
 د( هر سه گزینه صحیح است.

 گزینه های »ب« و »ج« به ترتیب صحیح است.  12مبحث  18صفحه  6-4-2-12نه الف طبق بند »ر« آیین نامه گزی پاسخ(
 باشند. طبق بندهای »ذ« و »ز« آیین نامه مذکور اشتباه می

 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم    72صفحه   6-4-2-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 274و کلمه »مسدود« صفحه 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰عد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت ب
های الزم با کدام یک از سیستم های زیر را داشته  خوانی باید امکانات وهم  (IPهای ایمنی و حراستی )تحت  سیستم  نظارت  (41  پرسش

 ؟باشد 
 ( مرکز اعالم حریق و سیستم صوتی ب      ساختمان ( سیستم صوتی و سیستم مدیریت هوشمند الف

 ( سیستم اعالم حریق و سیستم کنترل تردد د      سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و  مرکز اعالم حریق( ج
 ( BMS)  سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، امکانات اعالم حریق و  13مبحث    114صفحه    4-4-7-9-13طبق بند »ت« آیین نامه    پاسخ(

  باید با سیستم های ایمنی و حراستی همخوانی داشته باشد. گزینه ج صحیح است.  
»  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی «، »مرکز اعالم حریق« و »سیستم مدیریت IPتحت    ی و حراست  یت یامن  ستم یسطبق کلمات 

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 174و  272، 35هوشمند ساختمان« به ترتیب در صفحات 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 ؟ باشدچه می( =A100Iو  kA50=kI) جایگزینی یک فیوز با مشخصاتترین کلید اتوماتیک برای مناسب  مشترک (42 پرسش
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CUI:  قادر به قطع آن باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس و   ،نکه آسیب ببیندآجریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یکبار بدون
 یا تعویض دارد. 

CSI  :بدون انکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر، سرویس و یا تعویض پیدا   ،جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد
 کند. 

     50kACUI=و   100AnI  ،=50kACSI=ب(     50kACUI=و  100AnI ،=25kACSI=الف( 
 ب هر دو صحیح است.  های الف ود( گزینه   25kACUI=و  100AnI  ،=25kACSI=ج( 

K            برقرار است:  CSIو  CUI، (kIرابطه زیر بین جریان اتصال کوتاه ) پاسخ( CS CUI I I    
 گزینه ب صحیح است. 

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل ششم    153صفحه   2-1-6طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-احیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طر، فصل ششم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ششم فیلم آمادگی آزمون نظام ، فصل  نظارت-تاب راه آزمون نظام مهندسیکفصل ششم    140صفحه    2-1-6و طبق بخش  

 . مهندسی برق نظارت

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 باشد؟می IP تحتهای جریان ضعیف های سیستمها جزء کدام یک از بخش سوییچکابل پشتیبان و نظارت (43 پرسش
 بخش غیرفعال :هاسوییچ  -بخش فعال :( کابل پشتیبانب            بخش فعال ها:سوییچ –بخش غیر فعال :ابل پشتیبانک( الف

 بخش غیرفعال :هاسوییچ –بخش غیر فعال :( کابل پشتیباند                   بخش فعال :هاسوییچ –بخش فعال :( کابل پشتیبانج
، کابل پشتیبان و سوئیچ به ترتیب بخش های غیرفعال 13مبحث    113صفحه    1-4-7-9-13طبق بندهای »ب« و »ث« آیین نامه    پاسخ(

 و فعال شبکه محسوب می شوند. گزینه الف صحیح است. 
طبق کلمات »بخش غیر فعال شبکه کامپیوتر«، »کابل پشتیبان« و »سوییچ« به ترتیب در صفحات    طالیی(  ا محصوالت آکادمیانطباق ب

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  173و   231، 54

 اضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان ح
ها به چه های قطع سیستمترین گزینه در خصوص فرماندر ساختمان مناسب  حسگر )سنسور( زلزلهدر صورت عملکرد    نظارت   (44 پرسش

 ؟  صورت خواهد بود
 ( از طریق سیستم مدیریت هوشمند ساختمان الف
 )سنسور( زلزله  طور مستقل و مستقیم توسط حسگر( به ب
 )سنسور( زلزله و یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  ( به طور مستقل و مستقیم توسط حسگرج
 توسط اپراتور انجام گیرد. ( این کار باید به صورت دستی ود

)سنسور( زلزله   توسط حسگرستقل و مستقیم  ، عملکرد سنسور زلزله به صورت م13مبحث    118صفحه    2-9-9-13طبق آیین نامه    پاسخ(
 انجام می شود. گزینه ج صحیح است.   و یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی محصوالت  با  »  طالیی(  انطباق  کلمات  زلزله   ستمیسطبق  )سنسور(  حسگر  فرمان  هوشمند  شبکه  مدیریت  »سیستم  و   »

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 176و  35ساختمان« به ترتیب در صفحات  

 س آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کال ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 ؟  در حالت کارکرد نرمال سیستم برق() آیدچگونه به وجود می( EMI) تداخل الکترومغناطیسی نظارت (45 پرسش

 از چند مسیر خنثیهای برگشتی هادی ب( در اثر عبور جریان      برگشتی هادی فاز ها از هادی خنثیهای الف( در اثر عبور جریان
 د( گزینه های الف و ج هر دو صحیح است.       های برگشتی هادی فازها از هادی حفاظتیجریانج( در اثر عبور 

اساساً از عبور بخشی از جریان نول از اجزاء ساختمان )وجود هم بندی(   EMIپدیده  [،  4مرجع ]  335صفحه    6P10طبق مفاهیم بخش    پاسخ(
 شود. گزینه ب صحیح است. یو بازگشت دوباره آن به نقطه خنثی ترانسفورماتور ناشی م
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بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش چهارم  فصل    122صفحه    1-9-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون ، فصل چهارم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم    115صفحه    1-11-4و طبق بخش  

«  خنثا  ی هاد ی برگشت انیجرو کلمه » کتاب تاسیسات برق پالسفصل دوم   58صفحه  6-3-2، بخش ام مهندسی برق نظارتنظ

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 107صفحه 

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
هنگام قطع برق شهر در مدار خواهد بود. کدام یک   دیزل ژنراتور به   ،سیستم توزیعی همانند شکل زیر مفروض است  مشترک  (46  پرسش

 ؟ اتوماتیک( باید از نوع موتوری باشند)از کلید های خودکار 
 

D/G

Q1

Q3

بانک خازن

Q2

Q4

LOAD

TR

رگوالتور

ترانسفورماتور 
جریان

 
      4Qو  1Q  ،2Q ،3Qد(               4Qو  1Q ،2Qج(                      3Qو  1Q ،2Qب(                       2Qو  1Qالف( 
دارای مکانیزم موتوری باشند و یکی   2Qو    1Qدیزل ژنراتور و ترانسفورماتور نباید به صورت همزمان در مدار باشند، پس کلیدهای    پاسخ(

مدار باشد و به محض قطع برق عادی )ترانسفورماتور(، خازن باید از مدار   از آنها در مدار باشد. دیزل ژنراتور و خازن نیز نباید همزمان در
خارج شود. اما در شکل این پرسش، رگوالتور بانک خازنی به جای نمونه برداری از در مسیر ترانسفورماتور، از مسیر بار نمونه برداری می 

 ح است. صحی بگزینه نیز باید دارای مکانیزم موتوری باشد.  3Qکند. پس کلید 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 ؟ صحیح است کلید قطع بارکدام گزینه در مورد  نظارت (47 پرسش
 باشد. وصل مدار میالف( در شرایط عادی قادر به قطع و 

 کند. ب( برای زمان مشخص و تعریف شده جریان اتصال کوتاه را تحمل می
 کند. ج( در اضافه بار و اتصال کوتاه در زمان تعریف شده مدار را قطع وآن را حفاظت می

 های الف و ب هر دو صحیح است. د( گزینه
، این کلید در حالت عبور جریان عادی و نامی، می تواند  13مبحث    10صفحه    35-3-2-13طبق تعریف کلید قطع بار در آیین نامه     پاسخ(

آن را قطع و وصل کند )گزینه الف صحیح است(. همچنین کلید قطع بار، جریان اتصال کوتاه را نیز تنها برای مدت مشخصی می تواند 
 ل ترین پاسخ می باشد.تحمل کند و قادر به قطع آن نیست )گزینه ب صحیح است(. گزینه د کام

- کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  241طبق کلمه »کلید قطع بار« در صفحه    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .ظارتن

 بوده با محصوالت ما قابل پاسخگویی  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 کند؟ زمین با افزایش مقاومت آن چه تغییری می حوزه ولتاژی الکترود نظارت (48 پرسش
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 یابد. ی ولتاژی کاهش می( حوزهب    یابد.ی ولتاژی افزایش می( حوزهالف
 ی ولتاژی الکترود ارتباطی به مقاومت الکترود ندارد.( حوزهد    کند.ی ولتاژی تغییری نمی( حوزهج

[، الکترودهای با مقاومت کم دارای حوزه ولتاژ محدود  4مرجع ]  144صفحه   (2-491)متن پایین شکل   2-4-491طبق انتهای بند  پاسخ(
 )و برعکس( است؛ پس با افزایش مقاومت، حوزه ولتاژ افزایش می یابد. گزینه الف صحیح است. 

و کلمه »حوزه ولتاژ    کتاب تاسیسات برق پالسفصل اول    31صفحه    1-14-1طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 123الکترود« صفحه 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
غیره(   و فویل دار، شیلددار،  بدون شیلد)  از نظر شرایط محیطی نصب  تابیده مسی  بهم  کابل شبکه چند زوجانتخاب نوع    نظارت (49 پرسش

 گیرد؟ بر چه اساسی انجام می
 ب( تداخل امواج الکترومغناطیسی     ، نوع اجرا و دسترسی مسیر اجراالف( 

 سه گزینه صحیح است. د( هر های تاسیسات برقی وغیره ج( میزان اثر نویز ناشی از سایر سیستم
و همگی تاثیر ، ذکر شده  13مبحث    109صفحه    2-2-7-9-13موارد نوشته شده در گزینه های الف، ب و ج در بند »ب« آیین نامه    پاسخ(

 دارد. گزینه د کامل ترین پاسخ است. البته شرایط محیطی نیز موثر است. 

«  به اثر نویز« و »مسیر اجرا«، »فویل دار«، »شیلددارطبق کلمات »کابل چند زوج بهم تابیده«، »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 19و   274، 220، 189، 232، 236ترتیب در صفحات 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
باشد. با هادی مسی می 2mm  50×95/50+1×3  فاز+ نول+ هادی حفاظتی(سطح مقطع کابل ورودی یک تابلو )سه  مشترک  (50  پرسش

 کابل آن برابر است با: حداقل سطح مقطعچنانچه برای هادی حفاظتی آن از کابل با هادی آلومینیومی استفاده شود 
 2mm95×1د(                        2mm35×1ج(                     2mm50×1ب(             سطح مقطع≥2mm50×1الف( 
داقل سطح مقطع چنانچه جنس هادی حفاظتی از جنس هادی فاز نباشد در این حالت ح،  13مبحث    157صفحه    2-4-1طبق آیین نامه پ    پاسخ(

استفاده می   64/1باشد. پس برای معادل سازی هادی مس و آلومینیوم از ضریب  دارای هدایت الکتریکی برابر هادی هم جنس  هادی حفاظتی باید  

21.64          شود:   1.64 50 82AL CUI I mm= =  =  
 گزینه د صحیح است.   

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   115کلمه »حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی« صفحه    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-طراحی

 نید(مشاهده جزئیات بسته طالیی مشترک برای آزمون های طراحی و نظارت )کلیک ک
 های زیر در خصوص اجرای لوله کشی توکار در دیوارهای بتنی و آجری صحیح است؟کدام یک از گزینه نظارت (15پرسش 

 گیرد.گچکاری انجام می یا و کاریکاهگل از اجرای در دیوارهای آجری بعد ( در دیوارهای بتنی بعد از اجرای دیوارها والف
 گیرد.گچکاری انجام می یا کاری ودر دیوارهای آجری قبل از اجرای کاهگل اجرای دیوارها واز  ( در دیوارهای بتنی بعدب
 گیرد.گچکاری انجام می یاو کاری کاهگلو در دیوارهای آجری بعد از اجرای  قالب بندی( در دیوارهای بتنی باید هنگام ج
 گیرد.کاری و با گچکاری انجام میدیوارهای آجری قبل از اجرای کاهگلدر  بندی و( در دیوارهای بتنی باید هنگام قالبد

، اجرای لوله در دیوارهای بتنی، هنگام قالب بندی انجام می 110فصل اول جلد اول نشریه    24صفحه    1-4-8-1طبق آیین نامه    پاسخ(
ل کاری و یا گچکاری صورت می گیرد. گزینه ج همان صفحه، این اجرا در دیوارهای آجری پس از کاهگ 2-4-8-1شود. طبق آیین نامه 

 صحیح است.   

و کلمات »قالب بندی«   کتاب تاسیسات برق پالسفصل پنجم    131صفحه    7-10-5طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 236و  224و »کاهگل کاری« به ترتیب در صفحات 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
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باشد، برای سیستم اتصال   برقگیر به    زکیلوولت مجه  20اگر مدار تغذیه کننده پست برق )ترانسفورماتور( خط هوایی    مشترک  (25  پرسش
 زمین تجهیزات پست برق، کدام مورد مناسب ترین می باشد؟ 

 الف( ایجاد دو الکترود حفاظتی و ایمنی و همبند کردن دو الکترود با هم )موازی نمودن الکترودها( 
 ب( ایجاد یک الکترود مشترک حفاظتی و ایمنی که مقاومت آن از یک اهم تجاوز نکند. 

 . نباید از دو اهم بیشتر باشدلکترود مشترک که مقاومت آن ج( ایجاد یک ا
 د( ایجاد دو الکترود مشترک حفاظتی و ایمنی با شرط فراهم بودن ایجاد دو الکترود مستقل از هم

 20، در صورت وجود دو برقگیر باید دو الکترود مستقل )با فاصله حداقل  13مبحث    172صفحه    6-6-10-1طبق آیین نامه پ    پاسخ(
 تری و بدون ارتباط الکتریکی اجزا( اجرا شود. گزینه د صحیح است. م

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 58کلمه »برقگیر«  صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
مواجه آمپری روغنی با تهویه طبیعی که با محدودیت معماری    کیلوولت  630حداقل ابعاد یک دستگاه ترانسفورماتور    نظارت  (35  پرسش

 شده و ابعاد آن مطابق مقررات ملی ساختمان می تواند کوچکتر انتخاب شود، کدام گزینه صحیح است.
 23/4، ارتفاع 88/2، عرض 87/3ب( طول   70/4، ارتفاع 88/2، عرض 87/3الف( طول 

 70/4، ارتفاع 7/2، عرض 6/3د( طول    23/4، ارتفاع 7/2، عرض 6/3ج( طول 
متر.   7/4متر و ارتفاع:    2/3متر، عرض:    3/4، این ابعاد این اتاق برابر است با: طول:  13مبحث    52صفحه    3-3-5-13طبق جدول    پاسخ(

اجرا کرد )گزینه های ب و ج اشتباه   7/4همان مبحث، نمی توان ارتفاع اتاق را کمتر از    55صفحه    3-3-3-5-13طبق بند »ب« آیین نامه  
 کاهش داد، پس:  %10ن طول و عرض را است(. طبق بند »ت« همان صفحه، می توا

               4.3 10% 4.3 0.43 3.87 , 3.2 10% 3.2 0.32 2.88m m− = − = − = − =  
 گزینه الف صحیح است. 

بندی شده بقههای طکتاب درسنامه و پرسش فصل سوم    74صفحه    6-1-3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

چهارم فیلم آمادگی آزمون نظام  صل ، فنظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل سوم  45صفحه  7-1-3و طبق بخش 

 . مهندسی برق نظارت

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 برآورد بار کدام گزینه صحیح است؟ ضریب همزمانیبرای اعمال   مشترک (45 پرسش
 الف( در مدارهای روشنایی ضریب همزمانی یک اعمال می شود.

 ب( برای تعدادی مصرف کننده که با یک وسیله واحدی قطع و وصل می گردند، ضریب همزمانی یک اعمال می شود.
مختلف تأمین می کند، بزرگترین مقدار بار الکتریکی مورد نیاز در ج( در مدار تأسیسات مکانیکی که بار حرارتی و یا برودتی را در فصول  

 .فصول و یا دوره استفاده در نظر گرفته می شود
 د( هر سه گزینه صحیح است.

 صحیح هستند. گزینه د کامل ترین پاسخ است.  13مبحث  189صفحه  2-3گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق بخش پ  پاسخ(

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  198کلمه »ضریب همزمانی« صفحه    ی(طالی  انطباق با محصوالت آکادمی

 شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می 

 bو    a، تابلوی برق و پریز برق در یک واحد مسکونی را نشان می دهد. حداقل فاصله های  شیرگازیی  اشکل زیر جانم   نظارت  (55  پرسش
 برابر است با: 

 b=5 cmو   a=10 cmد(      b=10 cmو  a=50 cmج(  b=5 cmو  a=50 cmب(   b=10 cmو   a=10 cmالف( 
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شیر گاز تابلوی برق

ادامه مسیر لوله کشی گازپریز برق
به سمت آشپزخانه (اجرا در کف)لوله گاز ورودی 

کف

از 
ه گ

لول
(

کار
 تو

ی
جرا

ا
)

ab

30 cm

160 cm 160 cm

 
سانتیمتر است.  10، که حداقل  13مبحث    120صفحه    7-1- 10-13، فاصله شیر گاز و تابلوی برق بوده که طبق آیین نامه  aفاصله    پاسخ(
 سانتیمتر است. گزینه د صحیح است.   5همان صفحه، حداقل  8-1-10-13، فاصله بین پریز تا شیر گاز بوده که طبق آیین نامه bفاصله 

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 188گاز« صفحه  کلمه »شیر طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
سی ساختمان استانی به علت عدم رعایت اصول اخالق حرفه ای به محرومت موقت دچنانچه یکی از اعضای نظام مهن  مشترک  (56  پرسش

سال محکوم شده باشد، چه مدتی از تصدی به سمت عضو شورای انتظامی مهندسی محروم    4از استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت  
 می باشد؟

 سال  8د(                    سال  5ج(              سال  4ب(     سال  6الف( 
کتاب قانون نظام مهندسی    186صفحه  تصویب نامه هیات وزیران،    7بخش »ب« مجازات های انتظامی تبعی در صفحه    2طبق بند    پاسخ(

شورای انتظامی برابر محکومیت، حق عضویت در  2، این عضو به میزان 5تا  3و کنترل ساختمان، در صورت محکومیت هر عضو از درجه 
 سال از عضویت در شورای انتظامی محروم است. گزینه د صحیح است.  8، پس سال بوده 4را نخواهد داشت. در این پرسش، محکومیت 

 .نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل هشتم    146صفحه    4-3-2-8طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 صحیح است؟ کابل های دفنیزیر در خصوص اجرای  کدام یک از گزینه های نظارت (57 پرسش

 ه کند.طسانتی متر ماسه اطراف کابل را احا 20الف( کابلها باید در داخل ماسه نرم خوابانده شوند، به نحوی که حداقل 
که طول آجر یا بلوک ب( برای حفاظت در برابر عوامل مکانیکی، باید الیه ای از آجر و یا بلوک سیمانی کنار هم روی ماسه چیده شود  

 د بود.هسیمانی در امتداد محور کابل خوا
پوشیده شده،    بلوک سیمانیکل سطح کابل ها باید از آجر یا    فواصل مجاز چنانچه چند کابل به موازات هم کشیده شوند، ضمن رعایت  ج(  

 . سمت خارج قرار گیرد و در مورد کابلهای کناری )طرفین( حداقل نصف طول آجر یا بلوک سیمانی از مرکز کابل به
 د(  هر سه گزینه صحیح است.

، اشتباه است. گزینه ج 13مبحث  87صفحه  5-5-2-7-13و  4-5-2-7-13گزینه های الف و ب، به ترتیب طبق آیین نامه های  پاسخ(
 همان صفحه، صحیح است.   6-5-2-7-13طبق آیین نامه 

آکادمی با محصوالت  بخش    طالیی(  انطباق  دوم  59صفحه    9-2طبق  پرسش  فصل  و  درسنامه  طبقهکتاب  بندی شده های 

، و  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل دوم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

، فصل چهارم فیلم آمادگی آزمون نظام نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل دوم    190صفحه    4-2-7طبق بخش  

، 237ت  «، »فواصل مجاز«، »بلوک سیمانی« و »مرکز کابل« به ترتیب در صفحادفن شده  یها  کابلمهندسی برق نظارت و کلمات »

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  273و   59، 219

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 هئیت رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان چند نفر هستند و دوره تصدی مسئولیت آنها چند سال است؟  مشترک (58 پرسش

 سال است. 3دوره تصدی مسئولیت آنها  –نفر  5الف( 
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 سال و سایر اعضای هئیت رئیسه یک سال. 3دوره تصدی مسئولیت رئیس سازمان  –نفر  5ب( 
 سال است و قابل انتخاب مجدد هستند. 3ولیت آنها دوره تصدی مسئ –نفر  25ج( 
 سال است. 3دوره تصدی مسئولیت آنها  -نفر عضو علی البدل 7عضو اصلی و  –نفر  25د( 

عضو )یک رئیس،    5، هیأت رئیسه شورای مرکزی جمعا  و کنترل ساختمانکتاب قانون نظام مهندسی    108صفحه    110طبق ماده    پاسخ(
 . گزینه ب صحیح است. که دوره مسئولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بالمانع استمنشی( دارد، دو دبیر اجرایی و دو 

 .نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل هشتم    139صفحه    2-3-2-8طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 به عنوان الکترود زمین چه می باشد؟  بتن مسلح پیل کشعمده ترین م مشترک (59 پرسش
 الف( پایین بودن مقاومت ویژه بتن 

 کی بیش از حد در نقاط گرمسیر یخ زدگی زمین در نقاط سردسیر و خش ب(
 وسیع بودن سطح تماس با زمین ج(
 گزینه های ب و ج صحیح است. د(

سیر و خشکی در مناطق گرمسیر و خشک )در عمق [، یخ زدگی در نواحی سرد4مرجع ]  157صفحه    4P1-2-3بخش    2طبق بند    پاسخ(
 سانتیمتری(، عمده ترین مشکل بتن های مسلح الکترودهای زمین هستند. گزینه ب صحیح است. 80تا 

و کلمه »بتن مسلح پی«   کتاب تاسیسات برق پالسفصل اول    40صفحه     2-18-1طبق بخش    طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی کتاب 54صفحه 

 قابل پاسخگویی بوده با محصوالت ما   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

مترمربع   1800و به مساحت    هطبقه از روی شالوده در شهر کرمانشا  5با    هدر نظر است یک ساختمان مدرسه متوسط  مشترک  (60  پرسش
احداث شود، کدام یک از گزینه های زیر در مورد صالحیت های طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برقی در این ساختمان صحیح 

 است. 
و برقی تاسیسات مکانیکی    نیا باالتر و نظارت بر طرح توسط مهندسا  2تاسیسات مکانیکی و برقی پایه    الف( تهیه طرح توسط مهندسان

 و باالتر  3پایه 
تاسیسات مکانیکی و برقی   نیا باالتر و نظارت بر طرح توسط مهندسا  3تاسیسات مکانیکی و برقی پایه    ب( تهیه طرح توسط مهندسان

 و باالتر  2پایه 
 یا باالتر  3ارت بر طرح توسط مهندسان پایه ج( تهیه طرح و نظ

تاسیسات مکانیکی و برقی پایه    نیا باالتر و نظارت بر طرح توسط مهندسا  1برقی پایه    تاسیسات مکانیکی و  د( تهیه طرح توسط مهندسان
 و باالتر  2

و باالتر دارد. گزینه    3یا باالتر و مهندس ناظر پایه    2، این ساختمان جز گروه ب بوده و نیاز به مهندس طراح پایه  2طبق مبحث    پاسخ(
 الف صحیح است.  

 . نظارت-تاب میکرو تاسیسات برقی طراحیکفصل هفتم  24صفحه  2-2-2-2بخش طبق  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 شرایط به روزرسانی رایگان بسته برای دوره های بعد )کلیک کنید( 
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 موتوری با مشخصات زیر مفروض است. با توجه به موارد ذکر شده، کابل تغذیه موتور برابر کدام گزینه است؟ طراحی (1 پرسش
R(Ω/km)  جریان(A) ( 2سطح مقطع کابلmm) 

45/5 31 4×4 

62/3 39 6×4 

16/2 52 10×4 

36/1 67 16×4 

 8/0ولت است. ضریب توان نامی موتور    230/400برابر جریان نامی است. ولتاژ    5اندازی موتور  آمپر و جریان راه  22جریان نامی موتور  
است. حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور   5متر است. حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در شرایط کار عادی %  120است. فاصله موتور از منبع تغذیه  

ها شود. از راکتانس کابل نظر میها صرفاندازی کابلاست. از ضرایب کاهش راه  35/0اندازی موتور  توان راه  است. ضریب  10اندازی %در راه
 شود.نظر میصرف
  2mm 16×4د(                       2mm 10×4ج(                                 2mm  6×4 ب(               2mm 4×4الف( 

)رابطه کلی افت ولتاژ براساس جریان برابر است با:                                 پاسخ( )100 3 .cos .sin
%

L

LI R X
V

U

 +
 = 

100در این پرسش، از مقدار راکتانس چشم پوشی شده، پس:                                                    3 . .cos
%

L

LI R
V

U


 = 

 میلیمترمربعی:                     4بررسی کابل 

4افت ولتاژ در حالت عادی برابر است با:      100 3 . .cos 100 3 22 0.12 5.45 0.8
% 4.98 5

400
normal

L

LI R
V

U

    
 = = =  

 درصد( کمتر است.   5حالت عادی، از حداکثر مقدار مجاز افت ولتاژ )مقدار افت ولتاژ در 

4افت ولتاژ در حالت عادی برابر است با:      100 3 . .cos 100 3 110 0.12 5.45 0.35
% 10.9 10

400
start

L

LI R
V

U

    
 = = =  

 میلیمترمربعی را انتخاب نمود.  4در حالت راه اندازی، افت ولتاژ از حداکثر مقدار تجاوز کرد؛ پس نمی توان کابل 
 بعی: میلیمترمر 6بررسی کابل 

6افت ولتاژ در حالت عادی برابر است با:      100 3 . .cos 100 3 22 0.12 3.62 0.8
% 3.31 5

400
normal

L

LI R
V

U

    
 = = =  

 درصد( کمتر است.   5مقدار افت ولتاژ در حالت عادی، از حداکثر مقدار مجاز افت ولتاژ )

6افت ولتاژ در حالت عادی برابر است با:      100 3 . .cos 100 3 110 0.12 3.62 0.35
% 7.24 10

400
start

L

LI R
V

U

    
 = = =  
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 صحیح است.  بگزینه  میلیمترمربعی انتخاب می شود. 6اندازی کمتر بوده، پس کابل از حداکثر افت ولتاژ مجاز در حال راه 

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم    48صفحه    2-4-2طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل چهارم    47صفحه    2-3-2و طبق بخش    آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
های نیرو در یک آوری اطالعات به صورت مشترک با کابل کشی کامپیوتر، تلفن و سیگنال و فنکدام گزینه برای کابل مشترک (2 پرسش

 باشد؟متر، صحیح می 35ترانکینگ با طول بیشتر از 
 باشند. لیفو ای لدیش یدارا دیبا فیضع انیجر یهاباشد، کابل یرفلزیغ نگیترانکالف( اگر 

 باشند. لیفو ای لدیبدون ش دیباشند با یفلز یبدون جداساز  روین ستم یس یهااز کابل  فیضع انیجر ی هامشترک کابل   ری( اگر در مسب

 باشند. دارلیفو  ای لدداریاز نوع ش دیبا یطیتحت هر شرا فیضع انیجر یها( کابلج

 نباشند. دارلیفو  ا ی لدداریاز نوع ش دیبا یطیتحت هر شرا فیضع انیجر یها( کابل د
متر است، پس در صورت استفاده از   35از    تر ، چون طول مسیر بیش13مبحث    28صفحه    1- 18-1-3-13طبق بند »ژ« آیین نامه    پاسخ(

 ترانکینگ غیرفلزی، باید کابل دارای شیلد یا فویل باشد تا از تداخل امواج الکترومغناطیس، جلوگیری شود. گزینه الف صحیح است. 

آکادمی با محصوالت  چهارم    126صفحه    3-9-4بخش    الیی(ط  انطباق  و پرسشفصل  بندی شده های طبقهکتاب درسنامه 

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

صفحه   غیرفلزی«  »ترانکینگ  کلمه  طراحی  87و  برقی  تاسیسات  کلیدی  واژگان  پرسش    نظارت-کتاب  اول   44و  آزمون 

 ایشیآزم

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 های زیر در خصوص آسانسورهای خودروبر صحیح است؟یک از گزینهکدام مشترک  (3 پرسش

 فقط در یک نقطه الزامی است. باالی چاه آسانسور( تعبیه فن مکنده در سقف کابین و یا الف
 در سقف کابین و نیز باالی چاه آسانسور الزامی است.  فن مکنده( تعبیه ب
 ( تعبیه فن مکنده فقط در سقف کابین الزامی است. ج
 ( تعبیه فن مکنده فقط در باالی چاه آسانسور الزامی است.د

است. گزینه   ، نصب فن مکنده در دو نقطه سقف کابین و باالی چاه آسانسور الزم15مبحث    33صفحه    5-5-2-15طبق آیین نامه    پاسخ(
 ب صحیح است. 

به   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی »باالی چاه آسانسور«   و  کابین«  طبق کلمات »فن مکنده«، »آسانسور خودروبر«، »سقف 

صفحات   در  طراحی  54و    170،  43،  223ترتیب  برقی  تاسیسات  کلیدی  واژگان  پرسش    نظارت-کتاب  دوم   2و  آزمون 

 .آزمایشی

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 اصلی شکل زیر،کدام گزینه صحیح است؟ بندیخوردگی در همبرای جلوگیری از  مشترک (4 پرسش
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میل فوالدی

فضای اطراف میل فوالدی

هادی اتصال زمین

ترمینال اتصال
مدفون در خاک

شینه اتصال زمین

هادی هم بندی

سکوی بتنی مسلح

سانتی متر  5بتن به ضخامت 
اطراف میلگرد

CU CU

 
 ضدزنگ تعویض شود.  فضای اطراف الکترود با خاک پر شود و سیم مسی هادی اتصال زمین یا هادی فوالدی الف( 

 اطراف الکترود تا باالی نقطه اتصال هادی اتصال زمین با خاک پر شود. یب( فضا
 پر شود. ج( فضای اطراف الکترود تا باالی نقطه هادی اتصال زمین با بتن 

 د( گزینه های الف و ج صحیح است. 
در این شکل، میله فوالدی که داخل چاه قرار دارد، دارای سطح کوچکتری نسبت به میلگردهایی که در داخل بتن در سازه ساختمان   پاسخ(

ین دو از طریق سیم  ، همبندی این دو مناسب نیست. حتی اتصال ا13مبحث    167صفحه    5- 2-10-1قرار گرفته و با توجه به جدول پ  
 گزینه ج صحیح است.طح بزرگ و فوالد سطح کوچک( نیز، مناسب نیست. سمسی )مس 

و کلمه »خوردگی الکترود در    کتاب تاسیسات برق پالسفصل اول    23صفحه    6-6-1بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 132اثر همبندی« صفحه 

 طالعه هر منبع )کلیک کنید( . بودجه بندی سواالت، آمار دقیق تعداد پرسش هر مبحث و اصول م ۲گام 
متر باشد، صحیح    11های زیر در خصوص آسانسورهایی که فاصله بین دو طبقه متوالی آن بیش از  کدامیک از گزینه  مشترک  (5  پرسش
 است؟

 متر باشد.  6ها حداکثر مناسب در نظر گرفته شود، به طوریکه فاصله آن محل( باید دو در اضطراری در الف
 متر باشد.  11ها حداکثر مناسب در نظر گرفته شود، به طوریکه فاصله آن محل ( باید یک در اضطراری در ب
 باشد. متر تحت هیچ شرایطی مجاز نمی 11( فاصله بین دو طبقه متوالی آسانسورها بیش از ج
 باشد. متر بدون هیچگونه شرطی مجاز می 11دو طبقه متوالی آسانسورها بیش از ( فاصله بین د

متر   11، هنگامیکه فاصله بین دو طبقه، مثال در برجهای مخابراتی، بیش از  15مبحث    26صفحه    4-7-2-2-15طبق آیین نامه    پاسخ(
 صحیح است. باشد باید یک در اضطراری در طول مسیر حرکت در نظر گرفته می شود. گزینه ب 

آکادمی با محصوالت  پرسشکتاب درسنفصل دهم    254صفحه    3-2-10بخش    طالیی(  انطباق  و  بندی شده های طبقهامه 

، و نظارت-یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیف، فصل دهم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام   یآمادگ  لمیف، فصل دهم  یطراح-یتاب راه آزمون نظام مهندسکفصل دهم    234صفحه    3-2-10طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
یکی از طراحان حقیقی در رشته تأسیسات برقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی   ظرفیت اشتغال   مشترک  (6  پرسش

وقت دیگری را غل تماما تأئید طراح حقوقی تعهد موده در طول یکسال آینده شوقت نبوده و بساختمان شاغل تمام  موضوع مقررات ملی
 شود؟ضافه میا رعایت سایر ضوابط حداکثر تا چند درصد اتقبل نکند ب

 درصد                        65درصد                  د(  50درصد                       ج(  25درصد                    ب(  45الف( 
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ساختمان   یطراح  یدفتر مهندس  یاز شرکا   کیاشتغال هر    تیظرف  شیحداکثر افزا،  2مبحث    32صفحه    5-3-6طبق آیین نامه    پاسخ(
 نهیگز م،یو برق دار یعمران و معمار  یرشته ها نیسه رشته مختلف از ب نکهیو با توجه به ا 2نسبت به دفتر تک نفره طبق جدول شماره 

 . است حی درصد صح 50 یعنی ج

و کلمه   نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیدوم  فصل    25صفحه    3-2-2-2بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 203« صفحه اشتغال  تیظرف»

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

های زیر به هنگام گزینه یک از کدام 110-1باشد. مطابق نشریه  ای برق شهر قطع و دیزل ژنراتور در مدار میدر پروژه مشترک (7 پرسش
 وصل برق شهر صحیح است؟

درصد ولتاژ نامی یا بیشتر، مدار مصرف با یک تأخیر زمانی )قابل تنظیم( به برق شهر    85الف( پس از برگشت نیروی برق اصلی به میزان  
 شود.ر خاموش میو سپس به طور خودکا  و سپس دیزل ژنراتور برای مدتی بدون بار به کار ادامه داده، شودمنتقل می 

درصد ولتاژ نامی یا بیشتر، مدار مصرف با یک تأخیر زمانی )قابل تنظیم( به برق شهر   90ب( پس از برگشت نیروی برق اصلی به میزان  
 شودو سپس به طور خودکار خاموش می  و سپس دیزل ژنراتور برای مدتی بدون بار به کار ادامه داده، شودمنتقل می 

درصد ولتاژ نامی یا بیشتر، دیزل ژنراتور از مدار خارج و سپس مدار مصرف با یک تأخیر  90یروی برق اصلی به میزان ج( پس از برگشت ن
 شود.زمانی )قابل تنظیم( به برق شهر منتقل می

رف با یک تأخیر  درصد ولتاژ نامی یا بیشتر،دیزل ژنراتور از مدار خارج و سپس مدار مص  85د( پس از برگشت نیروی برق اصلی به میزان  
 شود.زمانی )قابل تنظیم( به برق شهر منتقل می

 ، گزینه ب صحیح است. 110جلد اول نشریه  9فصل  15صفحه  7-13-9طبق آیین نامه  پاسخ(

 آزمون داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا 
های زیر در خصوص خازن نصب شده برای موتورها جهت یک از گزینه دو موتور با مشخصات زیر مفروض است. کدام  مشترک  (8  پرسش

 جبران توان )جریان( راکتیو صحیح است؟
 C1Q )دور در دقیقه(، خازن جبران توان)جریان( راکتیو 100hp،3000rpm: توان 1موتور شماره 

 C2Q)دور در دقیقه(، خازن جبران توان)جریان( راکتیو  100hp،1000rpmتوان  :2موتور شماره 
                                                  2c≥Qc1 Qد(                      C2>QC1Qج(                      C2<QC1Qب(                                     C2=QC1Qالف( 

در الکتروموتور، سرعت با گشتاور نسبت مستقیم دارد، با کاهش سرعت، موتور برای حفظ گشتاور خود، جریان بیشتری می کشد،   پاسخ(
ریب توان نسبت عکس پس در یک توان مشخص، کاهش سرعت موتور منجر به افزایش جریان می شود. طبق رابطه زیر، جریان با ض

                دارد: 
3 cos

in
in

L

P
I

U 
=  

( دارد، نیاز به خازن بیشتری 2توان کمتر، نیاز به خازن بیشتری برای جبرانسازی دارد، پس موتوری که تعداد دور کمتر )موتور شماره  ضریب  
 است، دارد. گزینه ب صحیح است.( 1نسبت به موتوری که دارای تعداد دور بیشتر )موتور شماره 

 .کتاب تاسیسات برق پالسفصل چهارم  80صفحه  1-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 ین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنال ۱۰۰گارانتی بازگشت 
در پلکان خروج یک ساختمان بلند مرتبه صحیح   های زیر در خصوص استفاده از قفل )آکسس کنترل(یک از گزینهکدام  مشترک  (9  پرسش
 است؟

 استفاده از قفل چه در مسیر خروج پلکان و چه از سمت داخل پلکان به طور کلی ممنوع است. (الف
لکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال روج پلکان و چه در سمت داخل پاستفاده از قفل چه در مسیر خ  (ب

 نشانی از حالت قفل خارج شود.از اتاق کنترل آتش
نشانی از پلکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش   خروج( استفاده از قفل از سمت  ج
 لت قفل خارج شود.حا
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 نشانی ازسیگنال از اتاق کنترل آتشاستفاده از قفل از سمت داخل پلکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق با دریافت    (د
 حالت قفل خارج شود.

تی از اتاق کنترل  ، صرفا در صورتیکه امکان باز کردن قفل از طریق سیگنال دریاف3مبحث    188صفحه    2-5-10-3طبق آیین نامه    پاسخ(
 وجود داشته باشد، می توان پلکان خروج یک ساختمان بلند مرتبه را از داخل قفل نمود. گزینه د صحیح است. 

 . نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  55صفحه  5-4-3بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
به   kVAR 5مشخصات شکل زیر مفروض است.قرار است موتور از طریق یک خازن به ظرفیت    مدار تغذیه موتوری با  مشترک  (01 پرسش

توان=    باشد؟ صورت انفرادی جهت جبران توان)جریان(راکتیو استفاده گردد.با توجه به اطالعات ارائه شده مکان برای نصب خازن کجا می
 ولت.   400/ 230و ولتاژ  0/ 91، راندمان= 81/0کیلووات، ضریب توان=  11

A

B

M

MPCB (20 – 25) A

25AAC3

کنتاکتور

 
 Aنقطه  الف(

 Bو نقطه  Aب( نقطه 
 قرار داد. Bتوان در نقطه می  (آمپر 23-17)به ظرفیت  MPCBج( با تغییر کلید 

 های الف و ج هر دو صحیح است. د( گزینه 
توصیه می شود )گزینه الف    Aچرخش موتور بعد از قطع جریان و تبدیل شدن آن به ژنراتور، نقطه  به منظور جلوگیری از ادامه    پاسخ(

با جریان کمتر، می توان   MPCBآمپر، کاهش پیدا می کند. پس جایگذاری کلید    25تا   20صحیح است(. با نصب خازن، جریان عبوری، از  
نصب    Aینه د کامل ترین پاسخ است. هر چند به صورت رایج در همان نقطه  نیز نصب کرد )گزینه ج صحیح است(. گز  Bخازن را در نقطه  

 می شود و این پرسش حالت خاص و تئوری را مطرح کرده است.  

بندی های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل پنجم    148صفحه    1-3-5بخش    10نکته    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

تاسیسات برقی تاسیسات برقی طراحی، فصل پنجم  شده آزمون نظام مهندسی  -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی 

پنجم    140صفحه    1-3-5، و طبق بخش  نظارت  ی آمادگ  لمیف، فصل چهارم  یطراح-یتاب راه آزمون نظام مهندسکفصل 

 .یطراح-برق یآزمون نظام مهندس

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 95/0به ضریب توان    75/0را از ضریب توان    کیلوولت آمپر  800مقدار خازن مورد نیاز برای یک بار برقی به ظرفیت    مشترک  (11  پرسش

 باشد؟می (kVArچند کیلووار ) اصالح کند،
                                        160( د                            376 (ج                                     442( ب                             332 (الف

cos.                                        توان اکتیو مصرفی برابر است با:    پاسخ( 800 0.75 600P S kW= =  =   
 توان راکتیو خازنی موردنیاز نیز از رابطه زیر بدست می آید:  
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( ) ( )1 1 1 1

1 2tan cos tan cos 600 tan cos 0.75 tan cos 0.95 332CQ P PF PF kVAr− − − −= − = − = 

 گزینه الف صحیح است.

بندی شده آزمون  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل پنجم  142صفحه  1-5بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، و طبق  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل پنجم  نظام مهندسی تاسیسات برقی

 یآزمون نظام مهندس  یآمادگ  لمیف، فصل پنجم  یطراح-یتاب راه آزمون نظام مهندسکفصل پنجم    134صفحه    1-5بخش  

 . یطراح-برق

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

یک ساختمان بلندمرتبه تحت چه شرایطی الزامی   پلکان خروجاستفاده از سیستم تلفن به عنوان سیستم ارتباطی در    مشترک  (21  پرسش
 است؟

 باشد. نشان الزامی به سیستم تلفن نمیتن سیستم تلفن آتشالف( به علت داش
 ( استفاده از سیستم تلفن بدون هیچ شرط الزامی است. ب
 ( در صورت استفاده از قفل در مسیر داخل پلکان ج
 ( در صورت استفاده از قفل در مسیر خروج پلکاند

همان   2-5-10-3، در صورت قفل بودن پلکان خروج )طبق شرایط آیین نامه  3مبحث   188صفحه    1-2-5-10-3طبق آیین نامه  پاسخ(  
طبقه، یک دستگاه تلفن باید وجود داشته باشد. گزینه ج صحیح   5صفحه(، قفل از سمت داخل پلکان مجاز اعالم بوده و حداقل در هر  

 است. 

و کلمه   نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم    55صفحه    5-4-3بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 72»پلکان خروج« صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹و  پرسش طراحی  ۴۷
 صحیح است؟ سونای بخارهای زیر در خصوص نصب کلید قطع و وصل چراغ در محیط یک از گزینهکدام مشترک( 31 پرسش

 باشد ( مجاز نمیالف
 باشد. ( بالمانع میب
 باشد. تغذیه شده باشد، بالمانع می SELVدر صورتی که مدار روشنایی از منابع تغذیه  (ج
 باشد. بالمانع می میلی آمپر تغذیه شده باشد،30( با جریان عامل RCD( در صورتی مدار روشنایی از طریق کلید جریان باقیمانده )د

هرگونه کلید و منبع تغذیه ای، حتی از نوع ولتاژ خیلی پایین  ، وجود  13مبحث    135صفحه    7-10-13طبق بند »پ« آیین نامه    پاسخ(
 ( در سونای بخار ممنوع است. گزینه الف صحیح است.SELVایمن )

و   نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  177کلمه »سونای بخار« صفحه    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 ..آزمون اول آزمایشی 21پرسش 

 مشاهده جزئیات بسته طالیی مشترک برای آزمون های طراحی و نظارت )کلیک کنید(
روز مطابق های اول و دوم در طول یک شبانه های بار طبقهمنحنی  ،امل دو طبقه اول و دوم مفروض استساختمان ش  ترکمش   (41  پرسش

زیر میشکل بار مطابق همین شکل می های  منحنی  نیز  روزها  مابقی  درخواست  باشد.باشد.  )این ساختمان    حداکثر  کیلووات   (kWچند 
 باشد؟می
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                                                     1400 (د                               1300 (ج                                     1500 (ب                               1200 (الف

حداکثر درخواست همزمان در طبقه اول [، مبنای محاسبه  4مرجع ]  379صفحه    7P1-1-1طبق تعریف »حداکثر درخواست« در بند    پاسخ(
رخ می دهد، پس حداکثر درخواست همزمان دو طبقه در دو بازه زمان و در بین   12تا  8و در طبقه دوم نیز در ساعات  16تا  12در ساعات 

بازه    16تا    8ساعان   در  درخواست  دهد. مجموع  دربازه  500+700)  1200برابر    12تا    8رخ می  در  و  کیلووات   1300برابر    16تا    12( 
 گزینه ج صحیح است. کیلووات بیشتر بوده و انتخاب می شود.  1300( کیلووات است، که مقدار 800+ 500)

 .نظارت-گان کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب واژ 119کلمه »حداکثر درخواست« صفحه   طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
بلند  کابینت  برای فضاهای دارای پارتیشن،  110-1مطابق نشریه    مشترک  (15  پرسش یک از کلیدهای حسگر کدام  یا سایر موانع،های 

 تر است؟تصرف کنترل روشنایی مناسب
 ب( کلید حسگر مادون قرمز غیرفعال                                                   صوت ماورایالف( کلید حسگر 

 هیچکدام  د(                                     ج( هر دو کلید حسگر شرایط یکسانی دارند.
، حسگرهای تصرف ماورای صوت، بدلیل نداشتن خط دید 110فصل سوم جلد اول نشریه    11صفحه    5-5-5-3طبق آیین نامه    پاسخ(

 گزینه الف صحیح است. مشخص برای ردیابی، برای این فضاها مناسب نیستند. 

و پرسش   نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  233کلمه »کابینت« صفحه    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . آزمون چهارم آزمایشی 30

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
چه   تأمین ایمنیو    هاحفاظت دستگاه  ،حفاظت مدارهاعنوان  ترین جواب در خصوص استفاده از وسایل حفاظتی بهکامل  مشترک  (16  پرسش

 باشد؟می
                                    ( فیوزها و کلیدهای خودکار مینیاتوریب )اتوماتیک(  ( کلیدهای خودکار مینیاتوری و کلیدهای خودکارالف

         )اتوماتیک( کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای خودکار ( فیوزها،د    )اتوماتیک(  یدهای خودکار( فیوزها و کلج
  ، گزینه د کاملترین پاسخ است.13مبحث    75و    74صفحات    1-3-2-6-13و    1-2- 2-6-13،  1-1-2-6- 13طبق آیین نامه های    پاسخ(

  121، 79« به ترتیب در صفحات حفاظت دستگاه »حفاظت مدار«، »طبق کلمات »تامین ایمنی«،  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 121و 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 باشد؟متأثر می ضریب همزمانیبینی یک از محاسبات زیر از تخمین و پیشکدام مشترک (17 پرسش

 افت ولتاژ مجازب( محاسبه                                             هاالف( محاسبه سطح مقطع کابل
 د( هر سه گزینه صحیح است.                         فاظتیکلیدهای ح جریان تنظیمیتعیین مقدار  ج(
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، بعنوان پارامترهای متاثر از تعیین و پیش بینی 13مبحث    189صفحه    2-1-3گزینه های الف، ب و ج، همگی طبق آیین نامه پ    پاسخ(
 ضریب همزمانی معرفی شده اند. گزینه د صحیح است.

»ضریب همزمانی«، »افت ولتاژ مجاز« و »جریان تنظیمی« به ترتیب در صفحات  طبق کلمات    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  198و   28، 202

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
خروجی های یک تابلوی برق شامل مصارف: فن های تخلیه دود، آسانسور آتش نشان، روشنایی ایمنی و پمپ آتش   مشترک  (18  شپرس

 مناسب برای خروجی های این تابلوی برق چه عددی است؟ ضریب همزمانینشانی است. 
 1  ج(                                                  9/0ب(                                                  8/0الف( 

 د( داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد. 
یستم ، سیستم های قید شده در صورت پرسش جز س13مبحث  63صفحه  2-6-5-13طبق بندهای »ز«، »ذ« و »ت« آیین نامه  پاسخ(

همان مبحث، نباید برای مصارف ایمنی و اضطراری، ضریب همزمانی اعمال    190صفحه    4-2-3های ایمنی هستند. طبق آیین نامه پ  
 شود، این بارها براساس بار کامل در نظر گرفته می شوند، یعنی ضریب همزمانی، یک فرض می شود. گزینه ج صحیح است.

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  198مزمانی« صفحه  کلمه »ضریب ه  طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال

 )کلیک کنید( کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد  

 ، هم دارای چاه مشترک  ربرای آسانسورهای کنا  ارتفاع باالسریو    ارتفاع چاهکص  وکدام یک از گزینه های زیر در خص  مشترک  (19  پرسش
 صحیح است؟

 ارتفاع باالسری برابر با ارتفاع باالسری سریعترین آسانسور  – ارتفاع سریعترین آسانسور( ارتفاع چاهک برابر با الف
 ارتفاع باالسری برابر با ارتفاع باالسری بزرگترین آسانسور –( ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع بزرگترین آسانسور ب
 ترین آسانسورارتفاع باالسری برابر با ارتفاع باالسری سریع –( ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع بزرگترین آسانسور ج
 ارتفاع باالسری برابر با ارتفاع باالسری بزرگترین آسانسور - ( ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسورد

، مبنای تعیین ارتفاع باالسری و چاهک در آسانسورهایی که دارای چاه مشترک  15مبحث    58طبق بندهای »ب« و »ج« صفحه    پاسخ(
 اهک آسانسوریست که بیشترین سرعت و عمق را در آن چاه دارد. گزینه الف صحیح است. هستند، ارتفاع باالسری و چ

کلمات »ارتفاع چاهک«، »ارتفاع باالسری« و »ارتفاع سریعترین آسانسور« به ترتیب در صفحات   طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 23و   22، 22

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 ح است؟یاز گزینه های زیر در خصوص بار یک پروژه صحکدام یک  مشترک (20 پرسش

 . بهتر است ،چه ضریب بار به سمت عدد صفر تمایل داشته باشد ( هرالف
 . بهتر است ،به سمت عدد یک تمایل داشته باشد ضریب بارچه  ( هرب
 . است یک دوم( بهترین عدد برای ضریب بار ج
 می باشد یک سوم( بهترین عدد برای ضریب بار د

[، مشترکین تشویق به افزایش ضریب بار، برای رسیدن به یک، می شوند، چرا که 4مرجع ]  384و    383صفحات   7P1-3طبق بند    پاسخ(
 با باال رفتن ضریب بار، نوسانات بار کمتر بوده و منحنی یکنواخت تر می شود. گزینه ب صحیح است. 

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 201کلمه »ضریب بار« صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 طراحی کردیم )کلیک کنید( گام ویدویی رایگان برای شما   ۶برای قبولی قطعی در آزمون نظام مهندسی برق، 
 ح است؟یصح ،کابل پشتیبان شبکه کامپیوترکدامیک از گزینه های زیر در خصوص  مشترک (12 پرسش

 .الف( باید از نوع فیبر نوری باشد
 .ب( استفاده از کابل چند زوج بهم تابیده مسی مجاز نمی باشد

 .، مجاز می باشدحداکثر طول مجازدر صورت پاسخگو بودن به  کابل چند زوج بهم تابیده مسیج( استفاده از 
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 . دو صحیح است د( گزینه های الف و ب هر
 ، گزینه ج صحیح است. 13مبحث  111صفحه  4-2- 7-9-13طبق بند »الف« آیین نامه   پاسخ(

مسی« و »حداکثر طول  طبق کلمات »کابل پشتیبان شبکه کامپیوتر«، »کابل چند زوج بهم تابیده  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 117و   232، 235مجاز« به ترتیب در صفحات 

 کالس آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
تغذیه می شوند.   ”C“تیپ    I6Aمدار پریزهای برق آشپزخانه یک واحد مسکونی از طریق کلیدهای خودکار مینیاتوری    طراحی  (22  پرسش

 اهم باشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 7/1و  1/ 5، 6/1 ها به ترتیبزیر چنانچه امپدانس حلقه اتصال کوتاه این مدار پ
 . کلید می باشد برابر جریان نامی C ،10  حداقل جریان اتصال کوتاه برای قطع مطمئن یک کلید خودکار مینیاتوری تیپ

 . الزامی است در آشپزخانهاجرای همبندی  (نمی باشد.                      ب( اجرای همبندی اضافی در آشپزخانه الزامی الف
 . ( داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد د                                 الزامی است. بدون هیچ شرطیاجرای همبندی  (ج

، شرط اجرای همبندی اضافی در آشپزخانه، عدم کارائی وسیله قطع خودکار 13مبحث    122صفحه    3-1- 2-10-13طبق آیین نامه    پاسخ(
 ای عملکرد سریع وسایل حفاظتی، باید کاهش داده شود. مدار است که در این صورت با اجرای همبندی اضافی، امپدانس، بر

 آمپر( است، پس:  16برابر جریان نامی ) 10با قدرت قطع  Cبا توجه به اینکه وسیله حفاظتی، کلید مینیاتوری تیپ 
 . 10 16 160a nI n I A= =  =  

( ولتاژ 95/0ین رابطه، با در نظر گرفتن حداقل ولتاژ )، در اهمان مبحث استفاده می شود  155حال برای بررسی این کارایی از رابطه صفحه   

.                      ولت(، محاسبه انجام می شود:       230فاز ) 0.95 230
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اهم برسد. گزینه   1/ 366از سه امپدانس داده شده، هیچکدام کمتر از این نبوده، پس باید با اجرای همبندی اضافی، این امپدانس به کمتر از  
 ب صحیح است.   

بندی شده آزمون های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل هفتم    191صفحه    1-2-7بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و طبق  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل هفتم  ات برقینظام مهندسی تاسیس

هفتم    179صفحه    1-2-7بخش   مهندسفصل  نظام  آزمون  راه  فصل  یطراح-یکتاب  نظام   یآمادگ  لمیفهفتم  ،  آزمون 

 .یطراح-برق یمهندس

 بگیرید )کلیک کنید( با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه 
از ژنراتور   سیستم برق اضطراریمطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در یک ساختمان بلندمرتبه چنانچه برای    مشترک  (32  پرسش

 گزینه های زیر برای شروع دستی برق اضطراری صحیح است؟ ازکدام یک  ،در داخل ساختمان استفاده شود
 .پیش بینی کرد ایستگاه کنترل مرکزی( باید یک کنترل برای شروع دستی در الف
 .( باید یک کنترل برای شروع دستی در مرکز پمپ آتش نشانی پیش بینی کردب
 .( باید یک کنترل برای شروع دستی در فضای امن پیش بینی کردج
 . دستی برق اضطراری تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد ( شروعد

یک کنترل برای شروع دستی، بایستی در ایستگاه کنترل مرکزی تعبیه شده  ،  3مبحث    188صفحه    1-4-4-10-3طبق آیین نامه    پاسخ(
 . گزینه الف صحیح است. باشد.

و    نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  سومفصل    55صفحه    4-4-3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  174و    37کلمات »ایستگاه کنترل مرکزی« و »سیستم برق اضطراری « صفحه  

 .ظارتن

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 بر چه اساس محاسبه و انتخاب می شود؟  سطح مقطع هادی حفاظتی مشترک (42 پرسش
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 به هادی حفاظتی در زمان مجاز  کوتاه فازحداقل جریان اتصال مدار در  قطع مطمئن کلید حفاظتیالف( 
 ثانیه( 5 ر)حداکث زمان قطع کلیدتوجه به  با حداکثر جریان اتصال کوتاهب( تحمل 

 مقررات ملی ساختمان  13مبحث  1-4-1 پج( استفاده از جدول 
 . د( گزینه های الف و ب هردو صحیح است

، گزینه های الف و ب صحیح بوده و گزینه د، کامل ترین  13مبحث    157صفحه    4-1طبق بندهای »الف« و »ب« آیین نامه پ    پاسخ(
-4-1همان صفحه گفته شده که اگر شرایط این دو بند ارضا نشود از جدول پ  1-4-1پاسخ است. دقت کنید که در ابتدای آیین نامه پ 

 استفاده می شود.   1

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم    128صفحه    2-10-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون   یآمادگ  لمیف، فصل چهارم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل چهارم    112صفحه    2-10-4و طبق بخش  

»قطع مطمئن کلید حفاظتی«، »حداقل جریان اتصال کوتاه  و کلمات »سطح مقطع هادی حفاظتی«،    یطراح-برق  ینظام مهندس

کتاب واژگان کلیدی   162و    157،  114،  227،  173فاز«، »حداکثر جریان اتصال کوتاه« و »زمان قطع کلید« به ترتیب در صفحات  

 . نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

سیستم   در حال بهره برداری می باشد. چنانچه بخواهیم این ساختمان را تحت  S-TNساختمانی با سیستم نیروی    مشترک  (25  پرسش
 مورد استفاده قرار دهیم، کدام یک از شرایط زیر الزم می باشد؟ TTنیروی 

 نصب شده باشد.  RCDالف( در مدار تغذیه دستگاه ها رله 
 شبکه برق متصل شود. PENاز هم جدا گردیده و شینه نول به  Nو نول  PEب( در تابلوی برق ساختمان اتصال دو شینه حفاظتی 

 ولت تجاوز نکند.  50ولتاژ تماس از  ج(
 د( هر سه شرط الزم می باشد.

 :TTشرایط اختصاصی سیستم  پاسخ(
 ( در مدار )گزینه الف صحیح است( RCDاول. داشتن کلید جریان باقیمانده )

 دوم. مستقل بودن کامل بدنه و هادی نول و اتصال مستقیم بدنه به زمین )گزینه ب صحیح است(
 ولت )گزینه ج صحیح است(  50تضمین داشتن ولتاژ تماس زیر  ، برایΔIaR≥50سوم. ارضا رابطه 

 گزینه د کامل ترین پاسخ است. 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 پاسخ دهید  27و  26به پرسش های  مسئله(

به شرح زیر است. در مابقی ساعات شبانه روز منحنی تکرار می گردد. حداکثر   5تا    4منحنی بار یک پروژه بین ساعت    طراحی(  26پرسش  
 درخواست این پروژه چقدر است؟
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دقیقه    15(، مجموع بیشترین توان مصرفی در بازه DPمحاسبه حداکثر درخواست )[، برای 4مرجع ] 379صفحه   7P1-1-1طبق بند   پاسخ(
دقیقه، بیشترین مصرف مشاهده می شود:    4:20تا    4:05ای را پیدا کرده و بر تعداد بازه در این مدت، تقسیم می کنیم. طبق منحنی، بین  

                                600 700 500
600

3
DP kW

+ +
= =   

 گزینه ج صحیح است. 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 ضریب بار این پروژه عبارت است از: طراحی (27 پرسش

 1د(                                       77/0 ج(                          68/0ب(                                0/ 58الف( 
[، ضریب بار متوسط از تقسیم بار مصرفی میانگین در بازه زمانی بر حداکثر درخواست پروژه، 4مرجع ]  383صفحه    7P1-3طبق بند    پاسخ(

ساعات این منحنی تکرار می شود. بار مصرفی دقیقه( ارائه شده که در سایر    60بدست می آید. در این مسئله، منحنی برای یک ساعت )
 متوسط برابر است با: 
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408برابر است با:           (LFکیلووات بدست آمد، پس، ضریب بار ) 600حداکثر درخواست در پرسش 
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 گزینه ب صحیح است.

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶بگیرید: برای مشاوره با ما همین االن تماس 
 ( صحیح است؟بافر) ضربه گیرکدام یک از گزینه های زیر در خصوص  مشترک (28 پرسش

 ا وزنه تعادل به کف چاهک.ی از برخورد کنترل نشده کابین و یالف( وسیله ای است برای جلوگیر 
 ب( وسیله ای است برای متوقف کردن کابین به هنگام سقوط آزاد. 

 وزنه تعادل می شود. سور را گرفته و سبب توقف کابین یاله ای است که جلوی افزایش غیر عادی سرعت آسانج( وسی
 د( گزینه الف و ب هر دو صحیح است. 

 ، گزینه الف صحیح است. 15مبحث  6طبق تعریف ضربه گیر )بافر( در صفحه  پاسخ(

کتاب واژگان کلیدی   196و    52طبق کلمات »بافر« و »ضربه گیر« به ترتیب در صفحات    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .آزمون دوم آزمایشی 28و پرسش  نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰در صورت عدم رضایت بعد از استفاده از کالس، 
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ساختمانی دارای طبقات همکف، ده طبقه باالی همکف و چهار طبقه زیرزمین )زیرهمکف( مفروض است. ارتفاع کف   مشترک (29 پرسش
ششم تا   – متر    2/2پنجم    –متر    3/ 5اول تا چهارم   –متر    5/4همکف    – متر    3چهار طبقه زیرزمین    به کف طبقات به شرح زیر می باشد:

 خصوص تعداد توقف آسانسور)ها( در این ساختمان صحیح است؟ کدام یک از گزینه های زیر در. متر 5/3دهم 
 توقف بیشتر نمی تواند باشد. 14الف( حداکثر توقف آسانسور)ها( از 

 توقف بالمانع می باشد.  15ب( بدون هیچ گونه شرط و با محدودیتی تعداد 
 توقف امکان پذیر می باشد. 15شده باشد، چنانچه آسانسور)ها( دارای کابین دو در باشند و شرایط مورد نیاز نیز تامین  ج(

 د( هیچکدام 
، حداقل ارتفاع کف به کف طبقه برای توقف 15مبحث    27صفحه    8- 7-2-2-15است. طبق آیین نامه    15مجموع کل طبقات    پاسخ(

توقف می   14ف شده و  متر، نباید توقف انجام شود، پس یک توقف حذ  2/2متر است، پس در طبقه پنجم، با ارتفاع    45/2آسانسور در آن  
تصریح شده که آسانسور دو در شامل این جدول نبوده و می تواند مجزا در نظر   8-7-2-2-15تواند صحیح باشد. اما در متن آیین نامه  

 گرفته شود. گزینه ج صحیح است.

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل دهم    255صفحه    3-2-10طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل دهم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام   یآمادگ  لمیف، فصل دهم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل دهم    238صفحه    3-10-4طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 ل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت ک
روشنایی یک فضا از طریق دو مدار از دو تابلوی برق )نرمال و اضطراری( تغذیه می گردند. آمپراژ کلیدهای خودکار   مشترک  (03  پرسش

توجه به موارد ذکر شده کدام یک از گزینه های زیر صحیح    مینیاتوری در تابلوی برق از بابت آمپر مصرفی جوابگوی مدارها می باشد. با
 اضطراری تغذیه  Eتغذیه نرمال و  Nاست؟ 

L1

(N)

L1

(E)

L1

(N)
L1

(E)

(1)شکل  (2)شکل 

 
 الف( شکل شماره یک از شکل شماره دو مناسب تر است. 

 ب( شرایط هر دو شکل یکسال است. 
 نقطه روشنایی می باشد هیچ کدام از دو شکل قابل قبول نمی باشد.  12بیش از   L1(N)ج(باتوجه به اینکه در مدار 

 د( هیچکدام 
نور یکنواخت در زمان قطع برق عادی است. در شکل یک، ردیف های کناری و وسطی برای روشنایی مهمترین مسئله، پخش    پاسخ(

، این روشنایی ها به دو قسمت چپ و 2روشنایی نرمال و دو ردیف بین آن برای روشنایی با تغذیه اضطراری است. در حالیکه در شکل  
 نزدیک ورودی( تاریک می شود. گزینه الف صحیح است.راست تقسیم شده که در عمل در صورت قطع برق عادی، سمت چپ )

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل هشتم    216صفحه    4-8طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل هشتم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
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آزمون نظام   یآمادگ  لمیف، فصل هشتم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل هشتم    204صفحه  4-8و طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 برای هر ساختمانی الزامی است؟پیش بینی کدام یک از اتصال زمین های زیر  مشترک (13 پرسش
 د( هر سه گزینه صحیح است.          عملیاتی                 ج(                       الف( حفاظتی                                 ب( ایمنی

رت صحیح بودن اتصال  ، باید دارای اتصال زمین حفاظتی هستند و در صو13در کشور ما، تمامی ساختمان های مشمول مبحث    پاسخ(
ای اتصال زمین حفاظتی، ر( هر چند، عدم اج2  زمین ایمنی، یعنی اتصال زمین حفاظتی الزامی نبوده که این به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.

. مشاهده  ، نمی کند اما با اجرای اتصال زمین حفاظتی می توان ارتقا کیفیت حفاظت، کاهش ولتاژ تماس و ..TNتغییری در ماهیت سیستم  
همین مبحث، به اتصال زمین    161صفحه    8-1و مثال در آیین نامه پ    1در تمامی شکل های پیوست    کرد که امری بسیار مهم است.

 گزینه الف صحیح است.   حفاظتی اشاره شده است.

 روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید(   به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی

 ، درصد باشد  15یک مدار بیش از مقدار    هارمونیک سوم جریان کدام یک از گزینه های زیر برای وقتی که میزان    مشترک  (23  پرسش
 صحیح است؟

 سطح مقطع هادی فاز باشد. برالف( سطح مقطع هادی حفاظتی باید برا
 هادی حفاظتی باید برابر سطح مقطع هادی فاز باشد. ب( سطح مقطع هادی نول و 

 ج( سطح مقطع هادی نول باید برابر سطح مقطع هادی فاز باشد. 
 کدام د( هیچ
درصد، سطح مقطع هادی نول یا    15، در صورت افزایش هارمونیک سوم از  13مبحث    85صفحه    2-12-1-7-13طبق آیین نامه    پاسخ(
PEN  برابر سطح مقطع هادی فاز است. هارمونیک تاثیری روی هادی حفاظتی ندارد، پس گزینه های الف و ب اشتباه است. ، باید حداقل

-TNگزینه ج زمانی صحیح است که سیستم    نیست.  PENبرداشت می شود فقط نول هست و    اینگونهگزینه ج جواب کاملی نیست چرا که  

S  .گزینه د صحیح است. باشد 
بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم    127صفحه    3-10-4طبق بخش    الیی(ط   انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-سات برقی طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسی، فصل چهارم  ظام مهندسی تاسیسات برقیآزمون ن

آزمون   یآمادگ  لمیف، فصل چهارم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل چهارم    114صفحه    3-10-4و طبق بخش  

مهندس »هارمونیک سوم جریان« صفحه    یطراح-برق  ینظام  کلمه  برقی طراحی  312و  تاسیسات  کلیدی  واژگان  - کتاب 

 .ظارتن

 کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  پاالیشو    تفکیکجهت    سامانه های مخابراتیمناسب در    فیلترینگمقررات ملی ساختمان استفاده از    21مطابق مبحث    مشترک  (33  پرسش

 در چه ساختمان هایی توصیه می شود؟  امواج مزاحم
 اهمیت بسیار زیادالف( با درجه اهمیت متوسط                                              ب( با درجه 

 ج( با درجه اهمیت زیاد                                                    د( با درجه اهمیت ویژه 
صفحه   2- 1-21است، طبق جدول    1، ساختمان مذکور جز ساختمان گروه  21مبحث    103صفحه    2-2-3-7-21طبق آیین نامه    پاسخ(

 اهمیت ویژه است. گزینه د صحیح است. همان ساختمان با  1همان مبحث، گروه  6

کتاب میکرو تاسیسات فصل ششم    97صفحه    1- 2-6و    101صفحه    2-3-6طبق بخش    طالیی(  ا محصوالت آکادمیانطباق ب

و کلمات »امواج مزاحم«، »فیلترینگ«، »سامانه های مخابراتی«، »تفکیک« و »پاالیش« به ترتیب در   نظارت-برقی طراحی

 . نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 64و   91، 165،  220، 34صفحات 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
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آمپر کنتور مصارف مشاعات مفروض است. کدام   1500امپر و    32واحد کنتور تکفاز    120ساختمانی مسکونی شامل    مشترک  (43  پرسش
 ین ساختمان صحیح است؟یک از گزینه های زیر در خصوص دیاگرام تک خطی پست برق ا

سلول 
ورودی

سلول 
خروجی کوپلینگ سلول

اندازه گیری
وسایل 
حفاظتی

وسایل 
حفاظتی

سلول 
ورودی

سلول 
خروجی

سلول
اندازه گیری

وسایل 
حفاظتی

وسایل 
حفاظتی

سلول 
ورودی

سلول 
ورودی

سلول 
خروجی

سلول 
خروجی

وسایل 
حفاظتی

وسایل 
حفاظتی

وسایل 
حفاظتی

وسایل 
حفاظتی

سلول
اندازه گیری

سلول
کوپلینگاندازه گیری

ترانسفورماتور 
اختصاصی

ترانسفورماتور 
عمومی ترانسفورماتور 

عمومی

ترانسفورماتور 
اختصاصی

ترانسفورماتور 
ترانسفورماتور اختصاصی

اختصاصی
ترانسفورماتور 

عمومی

ترانسفورماتور 
عمومی

(الف)شکل 

(ب)شکل 

(ت)شکل 

(پ)شکل 

 ت د( شکل   پج( شکل   بب( شکل   الفالف( شکل 
ترانسفورماتور برای مصارف واحدهای مسکونی )اختصاصی( و مشاعات )عمومی( وجود دارد که با توجه به شکل   2در تمام شکل ها،    پاسخ(

 گزینه ج صحیح است. ، 110جلد اول نشریه  6فصل  31صفحه  6-3

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
( است ایمنی جانی)  IIمقررات ملی ساختمان، آسیب تاسیساتی برای ساختمانی که سطح عملکرد آن    21مطابق مبحث    مشترک  (35  پرسش

 چه می باشد؟
 محدود ولی قابل مرمت و بدون آتش سوزی و انفجار آسیب جدی( الف
 احتمال آتش سوزی جدی است  –( آسیب کلی ب
 ( آسیب کلی ج
 ( عمدتا بدون آسیب د

 ، گزینه الف صحیح است. 21مبحث  5صفحه  1- 1-21وم ستون هفتم جدول طبق ردیف س پاسخ(

با محصوالت آکادمی برقی طراحیفصل ششم    97صفحه    1-6طبق بخش    طالیی(  انطباق  تاسیسات  و   نظارت-کتاب میکرو 

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 44و  38ی« و »آسیب جدی« به ترتیب در جان یمنی اکلمات »

 رضایت از کیفیت )کلیک کنید( عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم

دسی بل    90در گوش شنونده ای با شدت فشار صوت     Lدسی بل در فاصله  150فشار صوت    تصدای انفجاری با شد  طراحی  (36  پرسش
 چند متر است؟   Lفاصله  ،شنیده می شود

 2000( د    1500( ج   1000 (ب    100( الف
دسیبل را می شنود؛ برای پیدا کردن   90از انفجاری ایستاده و صدایی با قدرت    Lمفهوم صورت پرسش این است که فردی در فاصله    پاسخ(

 (، از رابطه زیر استفاده می شود:dفاصله )

               

150 90
90 150 20log log 1000

20
d d d m

−
= − → = → =

  
 گزینه ب صحیح است.

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل نهم    234صفحه    2-3-9طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و نظارت-برقی طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات  ، فصل نهم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام   یآمادگ  لمیفنهم  ، فصل  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل نهم    221صفحه    2-3-9طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰رسش نظارت آزمون مرداد پ  ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
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دسی بل می باشد. چنانچه دو بلندگو با مشخصات   90شدت صوت در فاصله یک متری یک بلندگو با توان یک وات    طراحی  (37  پرسش
 شدت صوت در فاصله یک متری چند دسی بل خواهد بود؟  ،فوق را با یکدیگر موازی کنیم

 104( د               90( ج       93 (ب     180( الف
90    دسی بل به این صورت می نویسیم:  09تاثیر دو بلند گو را روی  پاسخ( 20log3 93dB+ = 
 صحیح است. بگزینه 

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشنهم    فصل  235صفحه    2-3-9طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل نهم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام   یآمادگ  لمیفنهم  ، فصل  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل نهم    221صفحه    2-3-9طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 مسی تعیین کننده می باشد؟ کابل شبکه چند زوج بهم تابیدهگزینه های زیر در انتخاب نوع  کدام یک از مشترک (38 پرسش

 سرعت اتصال کاربرانو  سرعت انتقال اطالعاتدر شبکه،  اطالعات انتقالیالف( حجم 
 قابل استفاده حداکثر طول مجازب( رعایت 

 ی جهت عبور کابل شبکه در ساختمانرج( انتخاب نوع مجا
 زینه صحیح است.د( هر سه گ

، صحیح 13مبحث    109صفحه    2-2-7-9-13گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق بندهای »الف«، »پ« و »ت« آیین نامه    پاسخ(
 است. گزینه د کامل ترین پاسخ است. 

«، »اطالعات انتقالی«، »سرعت انتقال اطالعات«، دهیکابل چند زوج بهم تابطبق کلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات   117و   166، 167،  27،  236»سرعت اتصال کاربران« و »حداکثر طول مجاز« به ترتیب در  

 .نظارت-برقی طراحی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶: برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید
محاسبه می  Load Factorتعداد المان های قابل نصب و استفاده شده در داخل یک لوپ سیستم اعالم حریق آدرس پذیر از روش  مسئله(
 گردد. 

- Load Factor   :یا همان مقدار جریان المان های سیستم اعالم حریق به شرح زیر تعریف می شود 

Fire mode  )میلی آمپر( Standby mode  )المان ها  )میکرو آمپر 

 دتکتور حرارتی  250 25/2

 دتکتور دودی  340 34/1

 دتکتور شعاعی  10000 12

 شستی اعالم حریق  100 1/2

 آژیر  140 8

 اینترفیس 850 85/4

Load factor    در هنگام حریق    .می باشد  میلی آمپر   250لوپ سیستم اعالم حریق(fire mode)    در محاسباتload factor   آژیرها و اینترفیس
 توانند  می  که  لوپ  داخل  های  تعداد المان  حداکثر.  گردند  می  منظور  محاسبات   در  ٪20  حریق  اعالم  های  شستی  و  دتکتورها  و  ٪100ها،  

 یک  داخل  های  شود.المان  می  صرف نظر  لوپ  داخل  های  المان  تعداد  محاسبات  در  پارامترها  سایر  از  می باشد.  عدد  128  ،شوند   دهی  آدرس 
 : است زیر شرح به حریق اعالم سیستم لوپ

 المان های داخلی  تعداد 

 دتکتور حرارتی  10
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 دتکتور دودی  70

 دتکتور شعاعی  15

 شستی اعالم حریق  15

 آژیر  5

 اینترفیس 10

 دهید پاسخ 40 و 39 پرسش های به

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ طراحی (39پرسش 
 .لوپ مشکلی نداردمی باشد،  128توجه به اینکه تعداد المان های داخل لوپ زیر عدد  الف( با
 .تجاوز نمی کند، لوپ مشکلی ندارد  میلی آمپر   250  از عددStandby Mode و     Fire Modeلوپ چه در حالت    Load Factorتوجه به    ب( با

 .لف و ب هر دو صحیح استج( گزینه های ا
 .د( لوپ باید به دو لوپ اصالح گردد

مقدار جریان کل حلقه برابر است با میلی آمپر، باید تعداد لوپ بیشتر شود.    250جریان را محاسبه می شود و در صورت تجاوز از    پاسخ(
(. از جدول اول مقدار جریان )برحسب میکروآمپر( المانها Ii( در میزان جریان کشیده شده توسط آن المان )iNحاصل ضرب تعداد هر المان )

 و از جدول دوم، تعداد المان ها در حلقه استخراج می شود:   Standby Modeبرای 

                                               
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

tan

1

10 250 70 340 15 10000 15 100

5 140 10 850 187000 187

n
S dbye

tot i i

i

I N I

A mA

=

= =  +  +  + 

+  +  = =


   

 %100  ها،  سینترفیا  و  رهایآژ،  Fire Mode  صورت مسئله نوشته شده که دردر  میلی آمپر تجاوز نمی کند.    250پس در این حالت، جریان از  
م اما  ؛ پس باز هم جریان را مانند پرسش قبل محاسبه می کنیگردند یم  منظور محاسبات در %20 قیحر اعالم یها یشست و ها کتورتد و

( % 20خشی از آنها )در این پرسش  حریق را تشخیص نمی دهند و تنها ب   در حین حریق، همه دتکتورها کهبا درنظر گرفتن این درصدها.  
باقی می مانند. با    Standbye Mode( در همان حالت  %80می روند، بقیه )در این مسئله    Fire Modeحریق را شناسایی کرده و به حالت  

 . جریان می کشند( Fire Modeدر حالت  %100ن مسئله، بروز حریق، باید تمامی آژیرها و اینترفیس، وارد مدار شده و عمل می کنند )در ای

      
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1

3

0.2 10 2.25 0.2 70 1.34 0.2 15 12 0.2 15 2.1 1 5 8

1 10 4.85 0.8 10 250 70 340 15 10000 15 100 10 296.3

n
Fire

tot i i

i

I N I

mA

=

−

= =   +   +   +   +  

+   +  +  +  +   =


 

 . گزینه د صحیح است. میلی آمپر در هر لوپ تجاوز کرده و باید در دو لوپ اصالح و اجرا شود 250پس جریان از مقدار 

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل نهم    213صفحه    3-2-9طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .یطراح -یمهندس  کتاب راه آزمون نظامفصل نهم    216صفحه    3-2-9، و طبق بخش  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
لوپ استفاده گردد حداکثر تعداد المان نصب شده در این مرکز چند   4چنانچه در ساختمانی از یک مرکز اعالم حریق    طراحی  (04  پرسش

 عدد می باشد؟ 
 384د(                               256 ج(                              128ب(                      512 الف(

المان   512تاست که برای چهار لوپ این پرسش، می توان    128که حداکثر تعداد المان در هر لوپ  در صورت مسئله گفته شده    پاسخ(
 نصب کرد. گزینه الف صحیح است.

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل نهم    213صفحه    3-2-9طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .یطراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل نهم    216صفحه    3-2-9، و طبق بخش  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

 ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای  
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به هنگام وصل برق شهر برای جلوگیری از    .سیستم شکل زیر در هنگام قطع برق شهر از طریق دیزل ژنراتورها تامین می گردد  مسئله(
ل ها از مدار خارج می شوند ) خاموشی لحظه ای بار ابتدا به طور موقت دو دستگاه دیزل ژنراتور با ترانسفورماتور موازی شده و سپس دیز

 .(کیلوآمپر 100و  75، 50، 36، 25 قدرت قطع کلیدهای خودکار اتوماتیک

LOAD بانک خازن رگوالتور

D/G D/G

D/G

800 KVA

Uk-12%

D/G

800 KVA

Uk-12%

TR

1600 kVA

Uk-6%

Q1 Q2

Q4
Q3

 
 پاسخ دهید 42و  41به پرسش های 

 به چه صورت است؟ Q4و  Q1 ،Q2 ،Q3 قدرت قطع کلیدهای طراحی (14پرسش 
 Q1)>(Q4Q=3(Q=2(( د           Q4>Q1>Q3>Q2(  ج                Q3=Q2=Q1Q=4( ب             Q4Q)<2Q )>3=Q1الف( 

با وجود اینکه در لحظه وصل برق شهر، ترانسفورماتور و دیزل ژنراتورها همزمان در مدار هستند، اما این خللی در برابر بودن قدرت   پاسخ(
بیشتر بوده، پس گزینه   2و    1قطعا از دو کلید    Q4اشتباه است. قدرت قطع کلید    جو    الفندارد، پس گزینه های    Q2و    Q1قطع کلیدهای  

، هر چند این پاسخ نیز کامل نیست. این پرسش بدلیل ایراد بهترین پاسخ بین گزینه ها محسوب می شود  د ه و گزینه  نیز اشتباه بود  2
 داشتن، حذف شد. 

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشهفتم فصل  193صفحه  2-2-7طبق بخش  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیهفتم  ، فصل  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام   یآمادگ  لمیف، فصل هفتم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل هفتم    114صفحه    2-2-7و طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 الس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( کل وجه پرداختی برای ک

 چند آمپر است؟  Q4قدرت قطع کلید  طراحی (24 پرسش
 100( د                                     75(  ج                             50( ب                               36( الف

 ، براساس بیشترین جریان اتصال کوتاه بدست می آید، برای محاسبه جریان های اتصال داریم: Q4قدرت قطع کلید  پاسخ(

ترانسفورماتور:                                           
( ) ( )3 1600000 3 400

38.49
0.06

T
T LT n

SC

T T

S UI
I kA

UK UK


= = = =  

دیزل ژنراتور:                                                
( ) ( )3 800000 3 400

9.62
0.12

G
G LG n

SC

G G

S UI
I kA

UK UK


= = = =   

(، جلوگیری از خاموشی لحظه ای باربیشترین جریان اتصال کوتاه، دقیقا زمانی رخ می دهد که ترانسفورماتور و دو دیزل ژنراتور )به منظور 

4                                   همزمان در مدار است ؛ پس:  2 38.49 2 9.62 57.73T G

Q SC SCI I I kA= + = +  =   

   کیلوآمپر انتخاب می شود. گزینه ج صحیح است. 75از نرم های کلید که در صورت مسئله گفته شده، 

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل هفتم    193صفحه    2-2-7طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل هفتم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
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آزمون نظام   یآمادگ  لمیف، فصل هفتم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل هفتم    114صفحه    2-2-7طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 حفظ تداوم روشنایی مسیرهای خروجیمقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر در خصوص    3مطابق مبحث    مشترک  (34  پرسش

 که مستلزم تعویض منبع تامین برق می باشد صحیح است؟
ثانیه بیشتر    15وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از    ،ندراری که به صورت خودکار عمل می ک( در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطالف

 باشد
ثانیه بیشتر   10جاد شده در روشنایی نباید از  وقفه ای  ،که به صورت خودکار عمل می کند  ژنراتورهای اضطراری( در صورت استفاده از  ب

 باشد
ثانیه بیشتر   5/0وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از    ،( در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطراری که به صورت خودکار عمل می کندج

 باشد
 ه باشد وقفه ایجاد شده در روشنایی باید صفر ثانی ،استفاده شود UPS( باید از برق بدون وقفه د

 ثانیه است. گزینه ب صحیح است.  10، حداکثر وقفه در روشنایی 3مبحث  106صفحه  4-8-6-3طبق آیین نامه  پاسخ(

برقی طراحیفصل سوم    46صفحه    1-2- 3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی تاسیسات  -کتاب میکرو 

 159و    122« و »ژنراتورهای اضطراری« به ترتیب در صفحات  خروج  ی رهایمس  ییتدوام روشنا  حفظو کلمات »  ظارتن

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۰۱۰گارانتی بازگشت 
آمپر سه فاز می باشد. تمامی مصرف کننده های شعبه بانک تکفاز می باشند، این شعبه    100کنتور یک شعبه بانک    طراحی  (44  پرسش

در    UPSتکفاز( می باشد. چنانچه    UPSخروجی    -سه فاز  UPSاز نوع سه به یک )ورودی    کیلوولت آمپر  20به ظرفیت    UPSدارای یک  
تغذیه گردد، در این حالت کدام یک از گزینه های   UPSاز سه فاز ورودی به    UPSی بار  )مواقع خطا( جریان مصرف  Internal bypassحالت  

 زیر در خصوص آمپراژ کنتور این شعبه بانک صحیح است؟
 الف( آمپراژ کنتور شعبه بانک تغییری نمی کند. 

 ب( آمپراژ کنتور شعبه بانک افزایش می یابد.
 یی بارها بین فازها، آمپراژ کنتور شعبه بانک می تواند کاهش یابد.ج( با توجه به تکفاز بودن بارها و با جابه جا

 د( با توجه به تکفاز بودن و با جابه جایی بارها بین فازها، آمپراژ کنتور شعبه بانک می تواند تغییری نکند. 
بروز قطعی می توان با   ( سه فاز و مصرف تکفاز است. حال در صورت،UPSدر صورت پرسش گفته، تغذیه )هم برق عادی و هم    پاسخ(

 مدیریت و پخش بار بین سه فاز، بدون نیاز به تغییر آمپراژ، به کار ادامه داد در صورت تغذیه مسیر بای پس، از سه فاز به تکفاز، امکان
 . پخش بار بین فازها وجود دارد. گزینه الف صحیح است. پاسخ این پرسش به نحوی به پخش بار بین فازها بستگی دارد

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
می  رکدام یک از گزینه های زیر مناسب ترین جواب در خصوص دیزل ژنراتور )های( ساختمانی با منحنی بار شکل زی طراحی (45 پرسش
توان نامی دیزل   ٪30حداقل توان بار مصرفی باید  ظر می شود.  ز سایر پارامترهای ضریب کاهش باردهی دیزل ژنراتور )ها( صرف نا  باشد؟ 

،  100  ،150  ،200  ،250  ،300  ،350  ،400  ،450:  (kVAقدرت نامی دیزل ژنراتورها )برحسب    می باشد.  8/0ضریب توان بار    .ژنراتور باشد
 . 1200و  1100، 1000، 900، 800، 700، 600، 550، 500
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 کیلوولت آمپر 1200الف( یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 

 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند.  کیلوولت آمپر 600ب( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 
 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند.  کیلوولت آمپر 400ج( سه دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 
 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند.  کیلوولت آمپر 450د( سه دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 

 برای پاسخ به این پرسش، دو معیار باید رعایت شود.  پاسخ(
ظرفیت کل دیزل ژنراتور: براساس حداکثر بار مصرفی، به منظور تعیین ظرفیت کل موردنیاز، محاسبه می شود. چون دیزل    حداکثراول.  

 باشد.  کیلوولت آمپر( را داشته 900ژنراتور دائم کار است، باید حداقل قدرت تامین حداکثر توان مصرفی )

                            

max
max 900

1125
cos 0.8

L
G

P
S kVA


= = =

  
 تمامی ظرفیت های چهار گزینه، از این مقدار بیشتر بوده، پس این محاسبه کمکی به یافتن پاسخ نمی کند. 

دیزل ژنراتور: براساس حداقل بار مصرفی، برای مشخص کردن ظرفیت هر دیزل ژنراتور، محاسبه می گردد. حداقل    هر  ظرفیت  حداقلدوم.  

                کیلووات است:                                           100بار مصرفی، طبق منحنی، 

min
min 100

125
cos 0.8

L
L

P
S kVA


= = =

  

ن نامی دیزل ژنراتور باشد، پس:    درصد توا 30که طبق صورت پرسش، باید 

min
min 125

417 400
0.3 0.3

G
G G

S
S kVA S kVA   → =

   
 گزینه ج صحیح است.

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل سوم    81صفحه    2-3-3طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل سوم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون   یآمادگ  لمیف، فصل سوم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل سوم    76صفحه    2-3-3طبق بخش    44نکته  

 . یطراح-برق ینظام مهندس

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
یکی از روش های جلوگیری از باالرفتن ظرفیت دیزل ژنراتورها به مدار آوردن پله ای بارها بعد از روشن شدن دیزل    مشترک  (46  پرسش

مشخصات زیر داشته باشیم، مناسب ترین گزینه برای برقراری مدارهای بارها برای تامین   اژنراتور می باشد با فرض اینکه سه بار موتوری ب
 دیزل ژنراتور به چه صورتی می باشد؟هدف مذکور بعد از روشن شدن 

=A کیلووات، 20موتور با توان = B  و کیووات  40موتور با توانC =  کیلووات 60موتور با توان 
 Cسوم  و Bدوم ، Aب( اول                                 Bو سوم  Aدوم  ،Cالف( اول 

 Aو سوم  B، دوم Cد( اول                                    Bو سوم  C، دوم Aج( اول 
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با در نظر گرفتن جریان هجومی الکتروموتور در حالت راه اندازی، بهتر است ترتیب وارد کردن موتور از بزرگتر به کوچک تر باشد.    پاسخ(
 گزینه د صحیح است. 

 ارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(عقد قر

در زمان مطمئن به ترتیب اولویت عبارت است از   4Qدر شکل های زیر اولویت طرح ها از بابت قطع مطمئن کلید    طراحی  (47  پرسش
 )مشخصات مدار توزیع و کلیدها در هر سه شکل یکسان است(:

UPS 400 kVA

Q1

Q2

Q3

Q4

(1)شکل 

400 kVA

Q1

Q2

Q3

Q4

(2)شکل 

D/G
TR

400 kVA

Q1

Q2

Q3

Q4

 (3)شکل 
      1و شکل  2، شکل 3ب( شکل          3و شکل  2، شکل 1الف( شکل 
 ب( شرایط هر سه طرح یکسان می باشد.              1و شکل  3، شکل 2الف( شکل 

یکسان، تمامی شرایط قرار گرفتن کلیدها در هر سه شکل یکسان و صرفا در نوع منبع متفاوت هستند. به طور کلی، در قدرتهای    پاسخ(
ریان اتصال کوتاه، نسبت ( صادق است. جUPS( و منبع بدون وقفه )DG(، دیزل ژنراتور )Tرابطه زیر بین ولتاژ امپدانسی ترانسفورماتور )

 عکس با ولتاژ داشته و چون سایر شرایط یکسان است، پس جریان نامی هر سه شکل برابر است:

       
UPS DG T

T DG UPS

SC SC SCn
SC

UK UK UK

I I II
I

UK

 


→  
=



  

برای ترانسفورماتور   در زمان مطمئن  4Qقطع مطمئن کلید  هر چقدر جریان اتصال کوتاه باالتر باشد، وسیله حفاظتی سریع تر عمل می کند،  
 است. گزینه ب صحیح است.   UPSبیش از دیزل ژنراتور و دیزل ژنراتور بیش از 

بندی شده  های طبقهو پرسشکتاب درسنامه  فصل هفتم    193صفحه    2-2-7طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و نظارت-طراحی  فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، فصل هفتم  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام   یآمادگ  لمیفهفتم  ، فصل  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل هفتم    114صفحه    2-2-7طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

سیستم اعالم کدام یک از گزینه های زیر در خصوص پلکان ها، چاه آسانسور و شفت های عمودی یک ساختمان در  مشترک (48 پرسش
 صحیح است؟ حریق متعارف

 زون( در نظر گرفته می شود. ) منطقه مستقل هر کدام به عنوان یک  شفت های عمودیو  چاه آسانسورها،  پلکانالف( 
 شفت های عمودی کل ساختمان به عنوان یک منطقه مستقل )زون( در نظر گرفته می شود.ب( مجموعه پلکان ها، چاه آسانسور و 

 ج( مجموعه پلکان ها، چاه آسانسور و شفت های عمودی در هر جبهه ساختمان به عنوان یک منطقه مستقل) زون( در نظر گرفته می شود. 
 د( هیچکدام 

ن، چاه آسانسور و شفت عمودی، یک منطقه مستقل در نظر گرفته شود نه  ، پلکا13مبحث    105صفحه    5-4-9-13طبق آیین نامه    پاسخ(
 به صورت مجموعه ای. گزینه الف صحیح است. 
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طبق کلمات »منطقه مستقل«، »پلکان«، »چاه آسانسور«، »شفت عمودی« و »سیستم اعالم حریق   طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 173، و 185، 109، 70، 289متعارف« به ترتیب در صفحات 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 :تابلوی توزیعی با مشخصات زیر مفروض است طراحی (49 پرسش

A B C

کلید خودکار
(اتوماتیک)

MCCB

IN = 63 A

Icu = 25 kA

Ics = 16 kA

MCB

16 A

6 kA

TYPE "C"

MCB

16 A

6 kA

TYPE "C"

MCB

16 A

6 kA

TYPE "C"

کلید خودکار
مینیاتوری

 
 اهم باشد کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 5امپدانس حلقه اتصال کوتاه  Cو  A ،Bچنانچه در نقاط 

 تعویض گردد.  25kAcs=IcuI=و  آمپر 63با کلیدی با مشخصات  آمپر MCCB -63الف( کلید 
 تعویض گردد. آمپر 63با کلیدی با کلیدی با فیوز  آمپر MCCB -63ب( کلید 

 تعویض گردد.  RCD=30mAبهمراه رله  A 16 با کلیدهای مینیاتوری با مشخصات  آمپر 63ج( کلیدهای مینیاتوری 
 د( گزینه های ب و ج هر دو صحیح است. 

 اه در انتهای مسیر برابر است با:  اتصال کوتمقدار جریان ، 13مبحث  155طبق رابطه صفحه  پاسخ(

                         . 0.95 230
43.7

5

P
SC

a

C U
I A

Z


= = = 

 برابری(، جریان عملکرد برابر است با:  10و با نسبت جریان  Cآمپری )معموال تیپ  16در صورت استفاده از کلید مینیاتوری 

                 . 10 16 160a nI n I A= =  =   
( باشد، تا بتواند حفاظت را انجام دهد، اما در این حالت SCI( باید کوچکتر مساوی جریان اتصال کوتاه )aIکلید مینیاتوری )جریان عملکرد  

 .  استفاده کرد. گزینه ج صحیح است RCDچنین رابطه ای برقرار نیست، پس باید از یک وسیله حفاظتی مانند 

صفحه    14-4، بخش  کتاب تاسیسات برق پالسصل چهارم  ف  96صفحه    6-8-4طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 . ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف ، فصل چهارمیطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل چهارم  126

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
و تنظیم رله مغناطیسی از   1تا    7/0آمپر با تنظیم رله حرارتی از    400با جریان نامی    ولت  400کلید خودکار )اتوماتیک(  طراحی  (05سش  پر
نصب    8/0کیلو وات و ضریب توان    185برای حفاظت در مقابل جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مصرف کننده ای با بار    10تا    1

اشد رله حرارتی و رله مغناطیسی روی چه درجه ای اهم ب 125/0شده است. اگر امپدانس حلقه اتصال کوتاه بین فاز و هادی حفاظتی مدار 
 باید تنظیم شوند؟

 5تنظیم رله مغناطیسی روی  –  9/0ب( تنظیم رله حرارتی روی    7تنظیم رله مغناطیسی روی  –  8/0الف( تنظیم رله حرارتی روی 
 4تنظیم رله مغناطیسی روی  –9/0 د( تنظیم رله حرارتی روی    6تنظیم رله مغناطیسی روی  – 0/ 8ج( تنظیم رله حرارتی روی 

                  برای تعیین تنظیم حراراتی، جریان بار بدست می آید: پاسخ(
185000

334
3 cos 3 400 0.8

L

L

P
I A

U 
= = =

 
  

 نسبت بین جریان نامی و بار، تعیین کننده مقدار تنظیم حرارتی )اضافه بار( است: 
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.1                        جریان عملکرد کلید اتوماتیک برابر است با:  400a nI n I n= =  
 مغناطیسی )اتصال کوتاه( بدست می آید: جایگذاری در رابطه حداقل جریان اتصال کوتاه داریم، تنظیم با 

                                       
2 2

. 0.95 230
400 4.37 4

0.125

P
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a

C U
I n n

Z


 →  = → =   

 گزینه د صحیح است. 

بندی شده  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل هفتم    205صفحه    2-7طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیهفتم  ، فصل  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام   یآمادگ  لمیف، فصل هفتم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل هفتم    178صفحه    2-7و طبق بخش  

 .یطراح-برق یمهندس

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 پاسخ دهید  52و  51تابلوی برقی مطابق شکل زیر مفروض است. به پرسش های  مسئله(

T
O

 M
O

T
O

R

MPCB

AC3

T
O

 M
O

T
O

R

MPCB

AC3

موتورهای سه فاز

MCCB

شستی استارت، استپ

چراغ سیگنال

 
ند میلیمتر  مناسب ترین ترین گزینه در خصوص کابل تغذیه موتورهایی که به صورت مستقیم راه اندازی می شوند، چ مشترک (15پرسش 

 ؟ مربع می باشد
 د( هر سه گزینه صحیح است                          4×5 ج(                                     4×4ب(                           4×3الف( 
 الکتروموتور برای راه اندازی صرفا به سه هادی برای فاز و یک هادی برای حفاظت نیاز دارد. گزینه ب صحیح است. پاسخ(

بندی های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل سوم  88صفحه   2-3-3بخش  51طبق نکته  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

تاسیسات برقی تاسیسات برقی طراحی، فصل سوم  شده آزمون نظام مهندسی  -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی 

 یآمادگ   لمیف، فصل سوم  یطراح-یظام مهندسکتاب راه آزمون نفصل سوم    76صفحه    2-3-3طبق بخش    44، و نکته  نظارت

 .یطراح-برق یآزمون نظام مهندس

 کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک 
مناسب ترین گزینه در خصوص کابل تغذیه ورودی تابلو در حالتی که تمام موتورها به صورت مستقیم راه اندازی می  مشترک (25  پرسش

 (TN-Sشوند، چه می باشد؟ )سیستم نیروی 
 گزینه صحیح است د( هر سه                         35×5  ج(                                    35×4ب(                         35×3الف( 
موتور نیازی به هادی نول نداشته و همان سه هادی فاز و یک حفاظتی کافیست. اما چون دارای یک چراغ سیگنال است، این چراغ   پاسخ(

 ( باید پنج هادی وجود داشته باشد. گزینه ج صحیح است. MPCBنیاز به هادی نول دارد؛ پس در ورودی تابلو )
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بندی  های طبقهکتاب درسنامه و پرسش فصل چهارم    105صفحه    2-3-4بخش    5طبق نکته    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

-سی تاسیسات برقی طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهند ، فصل چهارم  رقیشده آزمون نظام مهندسی تاسیسات ب

 ی آمادگ  لمیف، فصل چهارم  یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل چهارم    91صفحه    2-3-4طبق بخش    4، و نکته  نظارت

 .یطراح-برق یآزمون نظام مهندس

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 در مدار شکل زیر چنانچه شستی استارت زده شود: مشترک (35 پرسش

چراغ شماره یک

C1

چراغ شماره دو

C1

رله C1

C1

N

L1
حفاظت مدار

شستی استپ

شستی استارت

 
 الف( هر دو چراغ روشن می شوند. 

 .ب( چراغ شماره یک روشن و چراغ شماره دو خاموش می شود
 .ج( چراغ شماره یک روشن و چراغ شماره دو با تاخیر روشن می شود

 .د( هر دو چراغ با تاخیر روشن می شوند
بسته )روشن( شده و کنتاکت بسته آن در   1جذب کرده و کنتاکت باز آن در مسیر چراغ    1Cبا فشردن شستی استارت، بوبین رله    پاسخ(

 گزینه ب صحیح است. باز )خاموش( می شود.   2مسیر چراغ 

 یزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ر

باشد؟ )حداکثر  تعداد دتکتورهای دودی مورد نیاز این طبقه چند عدد می  باشد.شکل زیر یک طبقه از یک ساختمان می  طراحی  (54پرسش  
 باشد( متر می 5/7دیوارهای اطراف از یک دتکتور دودی متر و حداکثر فاصله دورترین نقطه از  5/10تکتورهای دودی از یکدیگر دفاصله 

              7د(                    6ج(                                        5 ب(                          4( الف

آسانسوربایگانیبایگانی

راه پله

سرسرا

رایزر برق
قابل دسترس

2.5m 2.5m 3m 3m

2.5m
3.5m

6.5m

2m

1m
10m
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تا(، راه پله و رایزر نیاز به دتکتور دارند. طبق آیین نامه    2گانی )هر فضای مستقل و محصور نیاز به دتکتور جداگانه دارد، پس بای  پاسخ(
متر است، پس یک دتکتور باید حداکثر در این    5/1رکز بازشو،  ، حداکثر فاصله افقی نصب دتکتور از م15مبحث    38صفحه    15-2-7-6

متر در صورت  5/10ن شعاع پوشش دتکتور دودی ) متر باقیمانده که با در نظر گرفت 5/7متر بوده، پس  10سرا فاصله نصب شود. طول سر
 گزینه ج صحیح است. دتکتور نیاز است.  6پرسش(، یک دتکتور کافی است. جمعا به 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 توجه به شکل زیر کدام صحیح است؟با  طراحی (55پرسش 

آمپر    100آمپر یا کلید خودکار )اتوماتیک( محدود کننده جریان اتصال کوتاه    100الف( حفاظت تغذیه تابلو در تابلوی باالدست، باید فیوز  
 باشد. 

 باشد.آمپر    63ننده جریان اتصال کوتاه  )اتوماتیک( محدود ک  آمپر یا کلید خودکار  63ب( حفاظت تغذیه تابلو  در تابلوی باالدست، باید فیوز   
 آمپر باشد. 63ج( حفاظت تغذیه تابلو در تابلوی باالدست، باید کلید مینیاتوری 

 د( هیچکدام 

MCB
16 A
1.5 kA

MCB
16 A
3 kA

MCB
16 A
6 kA

MCB
16 A
10 kA

100 A
کلید گردان تابلویی

 
کیلوآمپری، یک فیوز یا   1/ 5، باید باالدست کلید مینیاتوری  13مبحث   73صفحه    2-1-6-13طبق قسمت اول بند »ث« آیین نامه    پاسخ(

کلید اتوماتیک محدودکننده جریان وجود داشته باشد. مبنای انتخاب هم حداقل قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری است. گزینه ب صحیح 
 است.  

صفحه    14-4، طبق بخش  کتاب تاسیسات برق پالسفصل چهارم    96صفحه    6-8-4خش  ب  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف، فصل چهارم یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندسفصل چهارم  126

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 شود؟میتغذیه  برق بدون وقفهبدون نیاز به منبع پشتیبان یا  برق اضطراریکدام سیستم به طور مستقیم از  مشترک (56پرسش 

         افرادب( روشنایی ایمنی مسیرهای تخلیه     الف( سیستم مخابرات و ارتباطات 
 نشان                        د( پمپ آتش     ج( سیستم اعالم حریق 

، از بین چهار گزینه، تنها پمپ آتش نشانی، نیاز به منبع پشتیبانی یا 13مبحث    65صفحه    1-2-6-5-13آیین نامه    1طبق تبصره    پاسخ(
UPS  .نداشته و مستقیما از طریق برق اضطراری تغذیه می شود. گزینه د صحیح است 

کتاب واژگان    57و    57« به ترتیب در صفحات  برق بدون وقفهطبق کلمات »برق اضطراری« و »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
خواهیم یک دستگاه  هوارسان را در مواقع  باشد، میپذیر میشکل زیر مربوط به لوپ یک سیستم اعالم حریق آدرس   مشترک  (57  رسشپ

 گیرد؟ حریق خاموش کنیم، این کار به چه صورت انجام می
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 و اتصال آن به مدار فرمان تابلوی هوارسان A( اضافه کردن یک ماژول اینترفیس خروجی در نقطه الف
 و اتصال آن به مدار فرمان تابلوی هوارسان  Aیک ماژول اینترفیس ورودی در نقطه  ( اضافه کردنب
 و اتصال آن به مدار فرمان تابلوی هوارسان  A( اضافه کردن یک ماژول اینترفیس خروجی و یا ورودی در نقطه ج
 گیرد.( خاموش کردن دستگاه هوارسان باید مستقیماً توسط مرکز سیستم اعالم حریق انجام د

F

F

F

F F

OD

OD

HD

A
تابلوی قدرت و 
فرمان هوارسان

Fمرکز سیستم اعالم حریق آدرس پذیرODدتکتور دودی

HDدتکتور حرارتیF
آژیرشستی اعالم حریق

 
، هوارسان یکی از سیستم های مرتبط با اعالم حریق بوده که با گرفتن  13مبحث    199صفحه    2-4طبق ردیف هشتم جدول پ    پاسخ(

 آالرم )خروجی( از آن، امکان تخلیه دود و سایر سناریوهای حریق، فراهم می شود. گزینه الف صحیح است. 

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 314کلمه »هوارسان« صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

   کنید(م قبولی )کلیک در آزمون با گارانتی بازگشت وجه در صورت عدبسته تضمین قبولی 
قطع شود،   Aکند. در صورتی که نول شبکه در نقطه  آمپری را تغذیه می  10کننده  در مدار شکل زیر که یک مصرف  طراحی  (58  پرسش

ها مشترک چقدر باید باشد که فرد در تماس با بدنه فلزی دستگاه الکتریکی دچار برق گرفتگی نشود؟ )امپدانس هادی ERحداکثر مقاومت  
 نظر کردن است(و ترانسفورماتور در مقابل مقاومت الکترودهای زمین قابل صرف 
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 گزینه د صحیح است. 

بندی شده آزمون های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم    114صفحه    6-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

، و طبق  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  نظام مهندسی تاسیسات برقی 

چهارم    133صفحه    7-4بخش   مهندسفصل  نظام  آزمون  راه  چهارم    یطراح-یکتاب  فصل  نظام   یآمادگ  لمیفو  آزمون 

 .یطراح-برق یمهندس
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 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 صحیح است؟ 6کدام یک از گزینه های زیر در محکومان قطعی به مجازات درجه  مشترک (59 پرسش
سال از زمان قطعیت رای انتظامی و کسب نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای   10( پس از گذراندن  الف

 می توانند پروانه اشتغال به کار دریافت نمایندمرکزی و متعاقبا تصویب وزیر راه و شهرسازی، با احراز شرایط و آزمون و آموزش، 
سال از زمان قطعیت رای انتظامی و کسب نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای    10( پس از گذراندن  ب

وان به عنوان بازرس نظام نه و معاقبا به عدمرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی با طی مراحل قانونی پروانه اشتغال به کار دریافت نمون
 ا عضو شورای انتظامی انتخاب شوند. مهندسی ی

ا شورای انتظامی نظام مهندسی و بازرس ی( تحت هیچ شرایطی امکان دریافت پروانه اشتغال مجدد و عضویت در شورای انتظامی استان  ج
 را ندارند. 

دور حکم می توانند با رعایت ضوابط و ضمن اخذ پروانه اشتغال به کار سال از ص 10( پس از پایان محرومیت و طی مراحل قانونی بعد از د
 در همه ارکان سازمان استان عضویت داشته باشند

صحیح   الفگزینه    از کتاب قانون نظام مهندسی و کنرل ساختمان(  187وزیران )صفحه  تصویب نامه هیات    7صفحه    3طبق تبصره    پاسخ(
 است. 

با محصوال آکادمیانطباق  بخش    طالیی(  ت  هشتم    146صفحه    4-3- 2- 8طبق  برقی فصل  تاسیسات  میکرو  کتاب 

 نظارت -طراحی

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

چنانچه در یک دفتر مهندسی طراحی ساختمان، عالوه بر شرکت مهندسانی از زشته های معماری و عمران، تعدادی   مشترک  (60  پرسش
از مهندسان رشته های تاسیسات برقی به شرکای دفتر اضافه شوند. اشتغال هریک از شرکای دفتر نسبت به ظرفیت اشتغال شخص حقیقی 

 ش می یابد؟ طراحی، حداکثر چند درصد افزای دفتر تک نفره
 درصد 50( د       درصد 40( ج    درصد 70( ب  درصد  30( الف

درصد افزایش ظرفیت اشتغال اعمال می شود. گزینه   50، برای سه رشته غیر فعال،  2مبحث    26صفحه    2طبق ردیف سوم جدول    پاسخ(
 د صحیح است. 

-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی فصل دوم    22صفحه    2-1-2-2طبق بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی. 138و کلمه »دفاتر تک نفره« صفحه  ظارتن

 عدن )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و م 
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 . دهید پاسخ 3 تا 1 پرسش های به. است زیر شکل مطابق ساختمان یک به انشعاب و سایت  یک در برق توزیع شبکه (مسئله

 
 بود؟  خواهد چه ساختمان برق نیروی سیستم گردند، متصل  بهم C و B و A  نقاط چنانچه مشترک ( 1  پرسش

 TTد(                                  TN-C ج(                      TN-Sب(  TN-C-S                   الف( 
بهم، هادی حفاظتی شبکه باالدست به هادی حفاظتی تجهیز    Cو    A  ،Bبا وصل نقاط  است،    TN-Sشبکه برق باالدست از نوع    پاسخ(

 گزینه ب صحیح است. می گردد. وصل این بدنه به زمین، تاثیری روی ماهیت سیستم نمی گذارد.    TN-Sوصل می شود و عمال تبدیل به  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  104از فصل چهارم صفحه  2-3-4بخش 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
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 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل چهارم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی  72فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 بود؟  خواهد چه ساختمان برق نیروی سیستم گردند، متصل بهم C و B نقاط چنانچه مشترک (2 پرسش

 TTد(                             TN-Cج(                          TN-Sب(                        TN-C-Sالف( 
به   بدنه تابلوی اصلی ساختمان به زمین وصل شده و ترانسفورماتور شبکه باالدست نیز به زمین وصل است. پس سیستم تبدیل  پاسخ(
 گزینه د صحیح است.  می گردد.  TT سیستم

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  104از فصل چهارم صفحه  2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی  72فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 ؟  بود خواهد چه ساختمان برق نیروی سیستم گردند، متصل بهم B و A نقاط چنانچه مشترک (3 پرسش
 TT د(                           TN-Cج(                         TN-C-Sب(                        TN-Sالف( 
است.   TN-Sبه بدنه وصل شده و تابلوی ساختمان همان سیستم    TN-S، عمال هادی حفاظتی شبکه باالدست  Bبه    Aبا وصل    پاسخ(

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 104فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 72فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل چهارم  

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 هم منظور به اضافی همبندی  سیستم به  باید استخر یک( دو زون یک، زون صفر، زون) های زون از یک کدام مشترک (4  پرسش
 گردد؟  وصل سازی پتانسیل

 . است الزامی زون سه هر( د                      دو زون ج(                             یک زون( ب                            صفر الف( زون
 ، گزینه د صحیح است. 13مبحث  131صفحه  4- 5-10- 13و  3-5-10-13طبق آیین نامه های  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 403کلمات »همبندی اضافی« و »هم پتانسیل« در صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 می تغذیه باالدست تابلوی از  آن به مختص مدار  با که برق تابلوی یک خصوص در زیر های گزینه از یک کدام مشترک ( 5  پرسش

 است؟ صحیح گردد،
 .  باشد مجهز آن ورودی در بار زیر قطع قابل جداکننده اصلی کلید یک  به باید تابلو( الف
   باشد مجهز آن ورودی در مجزاکننده قابلیت با خودکار کلید یک به  باید تابلو( ب
 .باشد مجهز آن ورودی در فیوز حفاظتی  وسیله یک به  باید تابلو( ج
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 . است صحیح دو هر الف و ب های گزینه  د(
، هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل زیر بار 13مبحث  72صفحه   2- 1-6-13طبق بند »الف« آیین نامه   پاسخ(

 عنوان کلید مجزا کننده هم عمل کند )گزینه ب(. گزینه د کامل ترین پاسخ است.باشد )گزینه الف( که به  یا کلید خودکاری مجهز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  180فصل ششم صفحه  2-10-6بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل ششم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 159فصل ششم صفحه  3-11-6بخش 

    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم 

 پرسش آزمون آزمایشی چهارم آزمون آزمایشی دوم و  14پرسش 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 که ساختمانیک  در کار این  شود، متوقف باید حریق مواقع در ساختمان به افراد ورود با جهت هم برقی پلکان مشترک ( 6  پرسش
 گیرد؟  می  انجام صورت چه به باشد می متعارف نوع از آن حریق اعالم سیستم

   برقی پلکان به زون نزدیکترین در شده نصب اینترفیس طریق از( ب                        حریق اعالم سیستم مرکز طریق از( الف
 . است صحیح دو هر ج الف و های گزینه  د(         برقی پلکان چاهک در شده نصب دتکتور طریق از ج(

، امکان وصل سیستم اعالم حریق متعارف به سیستم های دیگر به سختی انجام 13مبحث  198صفحه  2-4طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 شده و یا ناممکن است. گزینه الف صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  42کلمه »اینترفیس« در صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 است؟ صحیح  هوشمند نوع از روشنایی های سیستم خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا -نظارت (7پرسش  

 .  ندارد وجود...(  و ها المپ) ها کننده مصرف  و کنترل وسایل بین فیزیکی ارتباط هیچ( الف
 .  هستند یکدیگر از  مستقل کامال کنترلی های سیگنال انتقال و قدرت انتقال مسیر( ب
 . کرد اعمال فیزیکی تغییرات کوچکترین بدون را روشنایی  منطق کنترل توان می ریزی برنامه در تغییرات اعمال با( ج
 .است صحیح گزینه سه هر( د

 گزینه د صحیح است. پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 است؟ صحیح ها لوله کردن خم خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا - نظارت ( 8  پرسش

  از باید قطر متر میلی 25 از های بیش لوله برای و دستی کن خم لوله از توان  می متر میلی 25 قطر به های لوله کردن خم برای الف(
 .  شود استفاده کن خم ماشین

 .  کرد استفاده کن خم ماشین  از باید ها لوله کردن خم برای( ب
 . کرد استفاده دستی کن خم لوله از باید ها لوله کردن خم برای( ج
  از باید قطر متر میلی 50 از های بیش لوله برای و دستی کن خم لوله از توان می  متر میلی 50 قطر به های لوله کردن خم برای د(

 . شود استفاده کن خم ماشین
 ، گزینه الف صحیح است. 110جلد اول نشریه  22فصل اول صفحه  11-3-8-1طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 کتاب تاسیسات برق پالس  128فصل ششم صفحه  6-10-5بخش 
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کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   331و    325،  161  کلمات »خم کردن لوله«، »لوله خم کن دستی« و »ماشین خم کن« در صفحات

 نظارت -طراحی

 آزمون آزمایشی اول 32پرسش 

 ن بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمو
 باشد؟ می چقدر بخار سونای محیط در  کشی سیم و کشی لوله دفن عمق حداقل اجرا -نظارت (9  پرسش

 ندارد.  وجود محدودیتی خصوص این  در( د          متر سانتی 3( ج              متر سانتی 10( ب              متر سانتی 5( الف
 ، گزینه الف صحیح است.13مبحث  135صفحه  7-10-13طبق بند »ت« آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 263»عمق دفن« در صفحه  کلمه 

 آزمون آزمایشی اول 21پرسش 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 6 روشنایی، مدار 6 دارای مسکونی  واحد این باشد. می فاز سه آمپر 32 کنتور یک شامل مسکونی آپارتمان یک اجرا - نظارت (10 پرسش
  گزینه  از  یک  کدام  شود، فرض  (2mm5/2×1سیستم )  سه  هر های  سیم مقطع  سطح  چنانچه. باشد  می  کویل فن  تغذیه مدار  3  و  پریز  مدار
   است؟  صحیح آپارتمان این های سیم متراژ خصوص در زیر های

 (قرمز سیم متراژ=زرد سیم  متراژ= سیاه  سیم )متراژ ( آبی سیم  متراژ=زرد و سبز سیم الف( )متراژ
 ( قرمز سیم متراژ=زرد سیم متراژ= سیاه سیم متراژ )  > (آبی سیم  متراژ= زرد و سبز سیم متراژ (ب( 

 ( قرمز سیم متراژ=زرد سیم متراژ = سیاه سیم متراژ ) < (آبی سیم متراژ = زرد و سبز سیم ج( )متراژ
 (قرمز سیم متراژ=زرد سیم  متراژ= سیاه سیم متراژ)=  (آبی سیم متراژ= زرد و سبز سیم متراژ)د( 

زرد  -و سبز  یآباز رنگ های    بیبه ترت  زین  ینول و حفاظت  یها  یهاد  یقرمز و زرد است. برا  اه،ینگ سرسه  به  فازها    یها  یهاد  پاسخ(
یک سوم کل مسیر   یقرمز و زرد همگ   اه،یس یها یپس هاد  رد،یگ  یقرار م  یکش میس  نیسوم ا  کیهر فاز    یشود. رو  یراه راه استفاده م

بنابراین متراژ سیم های ها مشترک است.    یکش  میس  یتمام  ی ( و حفاظت )سبز و زرد( براینول )آب  یها   یهادرا پوشش می دهند، اما  
 صحیح است.  بگزینه  و قرمز( خواهد بود.  نول )آبی( و حفاظتی )سبز و زرد( بیش از متراژ سیم های فاز )سیاه، قهوه ای 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 189فصل هفتم صفحه از   1-5-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل هفتم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  188کلمه »رنگ عایق مدارهای نهایی« و »رنگ عایق هادی« در صفحه 

 نظارت -کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  113صفحه 

 کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق نظارت  190صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 دارد؟  وجود برق پریز نصب امکان خورده هاشور های قسمت از خارج در و زیر شکلهای از یک کدام در اجرا - نظارت ( 11  پرسش
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 ندارد.  وجود  محدودیتی خصوص این  د( در                      3ج( شکل                           2ب( شکل                        1الف( شکل 
سانتی متر   50و  10به ترتیب  ،پریز با شیر گاز طبیعیصل افقی و پایینی ، فوا13مبحث  120صفحه  7-1-10-13طبق آیین نامه  پاسخ(

 و گزینه ج صحیح است.  3است. شکل 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  238کلمه »شیر گاز طبیعی« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...آزمونپشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و  ۸
 : از عبارتند ترتیب به  CU/XLPE/SWA/PVCو CU/XLPE/PVC های کابل دهنده نشان عالیم اجرا - نظارت ( 12پرسش  

 NYY ،N2XRYد(              N2XY ،NYRYج(              N2XY ،N2XCYب(        N2XY ،N2XRYالف( 

 است. طبق جدول زیر، گزینه الف صحیح  پاسخ(
 

 

 

 

 

 

 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  29دوم صفحه فصل   1-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی  177فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  الزامی   زیر   های  گزینه  از  یک  کدام  در (  پاراشوت)  مستقل  ایمنی  ترمز  سیستم  به   آسانسور   تعادل  وزنه  بودن   مجهز  مشترک  ( 13پرسش  

 است؟
 . باشند می معلق چاه دارای که آسانسورهایی( ب    . است الزامی آسانسورها همه در( الف

 . است الزامی ثانیه بر متر 5/2 از باالتر سرعت با آسانسورهای برای د(  . است الزامی مرتبه بلند های ساختمان آسانسورهای در( ج
زنه تعادل مجهز  وچاهک آسانسور خالی باشد )چاه معلق(، الزم است    زیر  ، اگر15مبحث    25صفحه    2-6-2-2-15طبق آیین نامه    پاسخ(

 به سیستم ترمز ایمنی مستقل مجهز شود. گزینه ب صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  250دهم صفحه فصل  3-2-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل دهم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 228فصل دهم صفحه  3-2-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل دهم 

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 218کلمه »سیستم ترمز ایمنی« در صفحه 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 توضیحات  عالئم  مشخصه

CU N کابل مطابق مشخصات استاندارد آلمان (DIN-VDE ) 

PVC Y  عایق یا غالفPVC )عایق کابل( 

PE 2Y )عایق پلی اتیلن )عایق کابل 

XLPE 2X )عایق پلی اتیلن کراسلینک )عایق کابل 

SWA   R های فوالدی گالوانیزه با مقطع گرد زره از سیم 
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  ولت  چند خازن کار و نامی ولتاژ مناسب مقدار است، شده استفاده هارمونیک حذف فیلتر از ای پروژه خازن بانک در مشترک ( 14پرسش  
 باشد؟ می

 525د(  400ج(  440ب(  380الف( 
ولت باید باشد، در این پرسش مقدار این    440، تصریح شده که سطح ولتاژ حداقل  13مبحث    202صفحه    7-1-5در آیین نامه پ    پاسخ(

 گزینه د صحیح است.  ولت باشد. 440ولتاژ رو خواسته و نه حداقل را پس باید بیش از 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی  بندیهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش 145از فصل پنجم صفحه  1-5طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل پنجم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 124فصل پنجم صفحه از  1-5طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل پنجم 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 397« در صفحه و کار خازن یولتاژ نامکلمه »

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

   است؟  صحیح زمین اتصال هادی خصوص در زیر های گزینه  از یک کدام مشترک ( 15  پرسش
 .باشد فلز جنس از نباید لوله این ، شود استفاده زمین اتصال هادی برای لوله از الف( چنانچه
 .  باشد نمی مجاز  زمین اتصال هادی برای لوله از ب( استفاده

 . هم غیرفلزی و باشد فلزی تواند می هم لوله این  ،شود استفاده  زمین اتصال هادی برای لوله از چنانچه ج(
 .باشد فلز جنس از نباید لوله این  شود  زمین استفاده اتصال هادی برای لوله از و باشد آلومینیوم جنس از زمین اتصال هادی د( چنانچه
هادی اتصال زمین از محل اتصال به الکترود تا محل ترمینال اصلی اتصال  ،  13مبحث    170صفحه    5-10-1طبق آیین نامه پ    پاسخ(

محفوظ ماندن از درون یک لوله غیر فلزی محافظ عبور داده شده باشد. گزینه الف صحیح یا این هادی برای و  زمین باید قابل رویت باشد
 است. 

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 400کلمات »هادی اتصال زمین« در صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

  موجود  کابل( حفاظتی یک هادی و  کابل سه نول  کابل، سه سوم فاز  کابل، سه دوم فاز ل،کاب سه اول فاز) مدار یک مشترک (16  پرسش
 صحیح صورت چه به مدار این های کابل اجرای باشند، داشته وجود هم از (Cو  A ،Bمتر ) ده فاصله  با کانال یا مجرا سه چنانچه ،است

  بود؟  خواهد

  یک،  B مجرا از نول کابل یک +  فاز سه هر از کابل  یک،  Aمجرا   از حفاظتی هادی +  ولن یک کابل +  فاز سه هر از کابل یک الف(

  Cمجرا از نول کابل یک +  فاز سه هر از کابل

 C   مجرا از ول ن ل کاب یک+  سوم فاز، B مجرا از ولن لکاب یک + دوم   فاز،   A مجرا از حفاظتی هادی +  ول ن لکاب یک +  اول ب( فاز

 Cاز مجرا  حفاظتی هادی کابل +  ،Bمجرا  از نول های کابل همه +  ،A مجرا از فازها های کابل همه ج(

 C مجرا  و یا از  Bمجرا از  یا ،A مجرا  از یا ها کابل همه( د
، می توان از یک هادی حفاظتی برای چند مدار استفاده نمود، پس نیازی نیست 13مبحث  158صفحه  6-4-1پ  آیین نامهطبق  پاسخ(

کابل تک رشته ای   یعنیمبحث،  همان    81صفحه    7-1-7-13در هر کدام یک کابل حفاظتی جداگانه وجود داشته باشد. طبق آیین نامه  
 . گزینه الف صحیح است. باشدجداگانه اختصاصی و  نول  کابل باید دارای

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 شامل چند بخش می باشد؟ کد شناسایی مشخصات سیم ها و کابل ها ،110-1شماره  مطابق نشریه اجرا - نظارت ( 17  پرسش
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 5د(  3ج(  4ب(  9الف( 
 ، گزینه ج صحیح است. 110جلد اول نشریه  10فصل دوم صفحه  1-2طبق جدول  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 300کلمه »کد شناسایی مشخصات سیم و کابل« در صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
  کرد؟  اجرا بتن  داخل در توان می را زیر برق های لوله از یک کدام اجرا - نظارت ( 18  پرسش

 . است صحیح گزینه  سه هر ( د         داغ عمقی گالوانیزه فوالدی لوله ( ج             لوله فوالدی سیاهب(               گالوانیزه لوله( الف
و گزینه    گزینه های الف و ب اشتباه بوده  110جلد اول نشریه    6فصل اول صفحه     3-5- 1و    2-5-1،  1- 5-1طبق آیین نامه های    پاسخ(

 ج صحیح می باشد. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

  327و    326،  327به ترتیب در صفحات    »لوله گالوانیزه«»لوله فوالدی گالوانیزه عمقی داغ« و    ، کلمات »لوله های فوالدی سیاه«

   نظارت-کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب واژگان 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 رد؟ ک اجرا   Pg13.5لوله یک داخل در  توان می را مربع  متر میلی  5/2 مقطع به سیم رشته چند حداکثر اجرا - نظارت ( 19  پرسش

 5د(  4ج(  6ب(  3الف( 
 ، گزینه د صحیح است. 110فصل اول جلد اول نشریه  17صفحه  3-1طبق جدول  پاسخ(

 کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک 
 باشد؟ می چه ساختمان یک در متعارف حریق اعالم سیستم آژیرهای ندیمدارب برای شکل ترین  مناسب مشترک ( 20  پرسش

 
 4د( شکل                            3ج( شکل                      2ب( شکل                        1الف( شکل 

. اشتباه است(  1)شکل    دارای حداقل دو مدار باشدیر سیستم اعالم حریق باید  ، آژ13مبحث    105صفحه    6-4-9-13مه  طبق آیین نا   پاسخ(
: یک مدار برای یک سری طبقه و مدار دیگری برای بقیه طبقات بوده که اگر یکی از مدارات قطع شوند، صدای آژیر 4و  2شکل های در 

یگر بتواند به به گونه ای باشد که در صورت قطع یک مدار، مدار دباید پخش آژیرها بین طبقات  در طبقات به سختی شنیده می شود.  
، که بهترین طراحی ، به صورت یک درمیان بین طبقات آژیر نصب شده است3در شکل  تنهایی پخش صوت نسبتا یکنواختی داشته باشد.

 ج صحیح است. گزینه .می باشد
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 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  228از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 214ه از فصل نهم صفح 3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل نهم  

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  52کلمه »آژیر سیستم اعالم حریق متعارف« در صفحه 

 ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(   کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک

حفاظت می گردد. چنانچه امپدانس   «C»  تیپ  A16مداری توسط کلید مینیاتوری   S-TN  نیروی  سیستم  یک  در  مشترک  (21  پرسش
حلقه اتصال کوتاه برای قطع مطمئن مدار باال باشد، کدام یک از گزینه های زیر برای قطع مدار و جلوگیری از برق گرفتگی می تواند 

 مناسب باشد؟
 « C»به جای تیپ  «B»تیپ  A16الف( استفاده از کلید مینیاتوری 

 در مدار فوق الذکر  mA30ضلی با جریان تفا RCDب( اضافه کردن کلید 
 بندی اضافی  استفاده از هم ج(
 است صحیح گزینه سه هر( د

است )گزینه الف صحیح است(. استفاده از کلید    Cدارای سرعت عملکرد بیشتری نسبت به تیپ    Bکلید مینیاتوری تیپ    پاسخ(
RCD   .)طبق حساسیت را باالتر برده و یکی بهترین تجهیزات برای حفاظت در برابر برق گرفتگی است )گزینه ب صحیح است

، چنانچه کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل قطع خودکار مدار )فیوزها و انواع کلیدهای  13مبحث    154صفحه    5-8-2-1آیین نامه پ  
از همبندی اضافی برای همولتاژ کردن استفاده می شود. با توجه به اینکه باال بودن مقاومت مسیر   خودکار مدار( وجود داشته باشد، بایستی

اتصال کوتاه به معنای احتمال عدم عملکرد وسایل حفاظتی است، پس الزم است که در این حالت از همبندی اضافی اجرا گردد )گزینه ج 
 گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد.  صحیح است(.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

بندی شده آزمون  های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  202از فصل هفتم صفحه    4-7و بخش    118از فصل چهارم صفحه    8-4بخش  

 نظام مهندسی تاسیسات برقی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم و هفتم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 95فصل چهارم صفحه  2-9-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 صحیح است؟ باشند، می مشترک چاه دارای که آسانسورهایی  خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا - نظارت ( 22  پرسش
 .شوند جداسازی متر 5/2 ارتفاع تا چاهک کف از باید آسانسورها این( الف
 .شوند جداسازی متر  5/2 ارتفاع تا توقف اولین از باید آسانسورها این( ب
 .شوند جداسازی متر 5/2 ارتفاع تا توقف آخرین از باید  آسانسورها این( ج
 . شوند جداسازی چاه ارتفاع سراسر در باید آسانسورها این( د

 متر باید انجام شود. گزینه الف صحیح است.  5/2، جداسازی تا ارتفاع 15مبحث  25صفحه  4-6-2-2-15طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   ت آکادمیانطباق با محصوال 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 135کلمه »چاه آسانسور مشترک« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام باشد، وصل پل تک کلید چنانچه زیر های شکل  در اجرا - نظارت ( 23  پرسش
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  شود می روشن چراغ 2 شکل در و شود می روشن حرکت سنسور  عملکرد با چراغ، 1 شکل در الف(

 . شوند می روشن حرکت سنسور عملکرد با  ها چراغ شکل دو هر در( ب
 . شود می روشن حرکت سنسور عملکرد  با چراغ 2 شکل در و روشن چراغ، 1 شکل در( ج

 .شوند می  روشن ها چراغ شکل دو هر د( در
، فاز در ورودی چراغ بوده و 2، فاز در ورودی سنسور حرکتی بوده و منتظر عملکرد سنسور است تا روشن شود. در شکل 1در شکل   پاسخ(

 شدن نبوده و چراغ روشن است. گزینه الف صحیح است. سنسور با کلیدی بسته موازی شده و نیازی به عملکرد سنسور برای روشن 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟  متر میلی چند سینی عرض حداقل باشیم، نداشته همجواری از ناشی کابل ظرفیت کاهش اینکه برای اجرا - نظارت ( 24  پرسش

 ، mm40: 4، قطر کابل شماره mm20: 3، قطر کابل شماره mm20: 2، قطر کابل شماره mm30: 1قطر کابل شماره 

 
 240د(                                 390ج(                           290ب(                        330الف( 
با لبه های   4و    1فاصله کابل های شماره    میلی متر می باشد.  110  مجموع قطرهای آنها، روی سینی چهار کابل وجود دارد که  بر    پاسخ(

،  13مبحث    88صفحه    6-2-7-13نامه  ینمیلی متر می شود. طبق آی  40که جمعا    میلی متر می باشد،  20سینی نیز طبق شکل هر کدام  
ترین قطر کابل( باشد )فاصله آزاد(. اگر فاصله یاد شده حداقل دو برابر )بزرگ  ،ر نوع از نحوه نصب کابلدر هبایستی  ها از هم  فاصله کابل

 های  فاصله کابل بایستی  ها )جریان نامی کابل( استفاده شود. پس  از این مقدار کمتر باشد، باید از ضرایب مناسبی برای کاهش ظرفیت کابل
 4و    3  شماره  کابل هایو فاصله    میلی متر  40  از یکدیگر برابر  3و    2  شماره  های  کابلفاصله  ی متر،  میل  60  از یکدیگر برابر  2و    1  شماره

از لبه سینی و  4و  1میلی متری کابل های شماره  40باشد. که مجموع این فواصل، به عالوه فاصله  میلی متر  80باید حداقل از یکدیگر 
( 60+40+ 80+40+110=330میلی متر )  330میلی متر می باشد(،  برابر    110) که برابر    4و  3،  2،  1همچنین مجموع قطر کابل های شماره  

 الف صحیح است.  گزینه می باشد، که نشان دهنده عرض سینی است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  57از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فیلم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 180از فصل هفتم صفحه  3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فیلم

 ت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( با شرک

  ،cm90 عرض تابلو=) تابلو هر ابعاد با ایستاده  برق تابلوی عدد 20 تا باشد چقدر برق اتاق یک ابعاد حداقل اجرا - نظارت ( 25  پرسش
  گردد؟  جانمایی (cm200 =  تابلو ارتفاع و  cm80 تابلو= عمق

 . اند شده جانمایی زیر شکل مطابق سلولی 10 ردیف دو در تابلوها- 
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 .باشند می( سرویس قابل) پشت جبهه و( عملیاتی) جلو جبهه) تابلوها -

 
                  m8/4 × m 11 ( د                 m8/2 × m 11 ( ج                m4/4 ×  m11 ( ب                m2/5 × m 11 الف( 
 ، استفاده می شود: 13مبحث  57صفحه  2-4-3-5- 13برای پاسخ از جدول  پاسخ(

متر و   2/1متر( و فاصله جبهه های جلوی دو تابلو    1/ 6متر )جمعا    0/ 8عرض اتاق: فاصله جبهه پشت قابل سرویس تا دیوار باال و پایین  
 متر.  4/4است. پس عرض اتاق برابر است با: متر(  1/ 6متر )جمعا  8/0عمق تابلو در دو ردیف 

متر(،    2سانتی متری وجود دارد )جمعا برابر    80و    120متر(، در کناره ها دو فاصله    9سانتی متر )جمعا    90سلول به عرض    10طول اتاق:  
 متر.  11پس طول اتاق برابر است با: 

 گزینه ب صحیح است.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه سش کتاب درسنامه و پر186ششم صفحه  از فصل 4-10-6بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل ششم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 164از فصل ششم صفحه  5-11-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم 

 آزمون آزمایشی چهارم  44پرسش آزمون آرمایشی سوم و  15پرسش 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 نشانی  آتش  پمپ  استقرار  محل  اتاق  برای  آتش   برابر  در  مقاومت  زمان  حداقل  درخصوص  زیر  های  گزینه  از  یک  کدام  مشترک  ( 26  پرسش
 است؟ صحیح مرتبه بلند های ساختمان در

  ساعت 1/ 5 :درها، ساعت 2 ا:دیواره ب(   ساعت 2 :درها، ساعت 2 :دیوارها( الف
 ساعت 2: درها، ساعت 5/1: دیوارها( د   ساعت  5/1 :درها ، ساعت 5/1 :دیوارها( ج

 2باید در اتاق هایی قرار گیرند که با ساختارهای با حداقل    تش نشانیآپمپ  ،  3مبحث    186صفحه    2-3-10-3نامه    نییطبق آ  پاسخ(
 .است حیب صح نهیگز. ساعت مقاومت در برابر آتش محافظت شده باشند 1/ 5ساعت و درهای حداقل 

 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 56فصل سوم صفحه   3-4-3بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 339«،  در صفحه آتش نشانی پمپ استقرار محل» کلمه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

   (؟ Protective Earth) باشدمی  «حفاظتی زمین به تصال»ا  به  مربوط زیر های عالمت از یک کدام اجرا - نظارت ( 27  پرسش
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 د( هرسه گزینه صحیح است               ج(              ب(               الف( 
گزینه    است.  )بویژه پیوست الف( گزینه الف صحیح  13اما طبق شکل های مبحث  گزینه ب    ،[4مرجع ]  49صفحه    1-1طبق جدول    پاسخ(

 ب به عنوان گزینه صحیح اعالم شده است. 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 یک  در  ضعیفتابلوهای برق فشار    و  متوسط  فشار  برق  تابلوهای  نصب  خصوص  در  زیر  های  گزینه  از  یک   کدام  اجرا-نظارت  ( 28  پرسش 

 است؟ صحیح واحد اتاق
 .  است مجاز شرطی هیچگونه بدون( الف
  .است ممنوع کلی طور به( ب
 . است پذیر امکان مجاز، فواصل حفظ و بسته تمام تابلوهای از استفاده شرط به( ج

 .است پذیر امکان باشند، داشته را اتاق به آمد و رفت اجازه مجاز و متخصص  افراد تنها و باز نوع  تابلوهای از استفاده شرط  به( د
تمام بسته و حفظ فواصل مجاز امکان    یبه شرط استفاده از تابلوها،  13مبحث    57صفحه    1-4-3-5-13نامه    ن ییآتبصره  طبق    پاسخ(

 .است حیج صح نهیگز، است ریپذ

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 19کلمه »اتاق واحد« در صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 مصالح  و  ابزارکار  ریزش   و  لغزش   از  جلوگیری  جهت  کار  سکوهای  باز  طرف  در  که  حفاظتی  پاخورهای  تفاعار  اجرا-نظارت  (29پرسش  

 است؟ متر سانتی چند گردد، می نصب ساختمانی
 120د(  250ج( 150ب(  15الف( 
 . است حیصحالف  می باشد. گزینهسانتی متر   15میلی متر یا  150این ارتفاع ، 12مبحث  34صفحه  1-3-5-12نامه  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 76کلمه »پاخور های حفاظتی« در صفحه 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام باشند، می شاغل کارگر 180 ساختمانی کارگاه یک رد اجرا-نظارت ( 30پرسش  

 . است الزامی کارگاه این برای بهداشت خانه تشکیل الف(
 . است الزامی کارگاه این برای بهداشتی روشویی و توالت 6 حداقل( ب
 .  است الزامی نشانی و آتش اورژانس مراکز با فوری تماس  برای ارتباطی وسایل کردن فراهم کارگاه این برای( ج
 است صحیح گزینه سه هر( د

نفر نیاز به خانه بهداشت بوده و گزینه الف اشتباه است.   200، برای بیش از  12مبحث    23صفحه    16-1-3-12  نامه  نییطبق آ  پاسخ(
سرویس    8نفر نیاز به یک سرویس بهداشتی بوده که برای کارگاه نیاز به    25همان مبحث، برای هر    24صفحه    1-3-3-12  طبق آیین نامه

  .است ، گزینه ج صحیحمبحثهمان  25صفحه  3-8-3-12 ( بوده و گزینه ب اشتباه است. طبق آیین نامه25تقسیم بر  180)

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 80از فصل چهارم صفحه  3-4بخش 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 است؟ معنایی چه به  ترانسفورماتورها در DY5 برداری وهگر مشترک (31پرسش  
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  درجه  150  برابر  ثانویه  در  نامش  هم با فاز  اولیه  فاز  هر  بین  زاویه  اختالف  باشد،   می  ستاره  صورت  به  ثانویه  اتصال  و مثلث  اولیه  اتصال(  الف
 . باشد می
  درجه   330  برابر  ثانویه  در  نامش  هم با فاز  اولیه  فاز  هر  بین  زاویه  اختالف  باشد،  می  ستاره  صورت  به  ثانویه  اتصال  و  مثلث  اولیه  اتصال(  ب

 . باشد می
  درجه  150  برابر   ثانویه  در   نامش  هم  با فاز  اولیه  فاز  هر   بین  زاویه  اختالف  باشد،  می  مثلث  صورت  به   ثانویه  اتصال  و   ستاره  اولیه  اتصال(  ج

 . باشد می
 درجه  330  برابر  ثانویه  در  نامش  هم  با فاز  اولیه  فاز  هر  بین  زاویه  اختالف  باشد،  می  مثلث  صورت  به  ثانویه  اتصال  و  ستاره  اولیه  اتصال(  د

 . باشد می
کنیم، اختالف فاز اولیه و ثانویه بدست می آید.   بضر  30  در را اگر    5به ترتیب معرف اتصال مثلث و ستاره بوده و عدد    Yو    D  پاسخ(

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  69از فصل سوم صفحه  4-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 39فصل سوم صفحه از   4-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل سوم  

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 است؟ صحیح زیرهای  گزینه  از یک دامک اجرا-نظارت (32پرسش  
 . باشدمی  ممنوع بار برنده  باال  وسایل با ،افراد و کارگران حمل  و جابجایی( الف
 .باشند فنی مهارت پروانه و مربوط  گواهی برگ دارایو  نموده طی  را الزم آموزشی دوره باید باالبر وسایل متصدیان یا رانندگان( ب
 . باشد  نیز دهنده عالمت با متصدی کمک نفر یک دارای باید راننده، ای متصدی بر  عالوه باالبر دستگاه هر( ج
 .است صحیح گزینه سه هر( د

 12-2-6-12و    11-2-6-12  و آیین نامه های    46صفحه    16-2-6-12  های  نامه  نییطبق آ  های الف، ب و ج به ترتیب  نه یگز  پاسخ(
 . مورد نظر استصحیح و  نه ید گز گزینه. است  حیصح 12مبحث  45صفحه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی    392و    334،  175در صفحات     «برنده بار  »وسایل باالو  »متصدی«    ،«دوره آموزشیکلمات »

 نظارت -طراحی

 ق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقی

 شود؟می استفاده  «موتور برعکس گردش »  کارکرد برای زیر کنتاکتورهای از یک دامک اجرا-نظارت (33پرسش  
                   AC-4 (د                          AC-2 (ج                           AC-3 (ب                               a8-AC (الف

اندازی، ترمز، معکوس کردن و کاهش سرعت موتورهای قفس سنجابی ، برای راهAC 4توراز کنتاکجلد اول،    110طبق نشریه    پاسخ(

 صحیح است. د استفاده می شود. گزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  168ششم صفحه فصل  از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 145فصل ششم صفحه از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم 

 آزمون آزمایشی چهارم  43آزمون آزمایشی سوم و پرسش  44پرسش 
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 های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 است؟ معنایی چه به( تجهیز)  دستگاه یک روی بر زیر شده ترسیم نشانه اجرا-نظارت (34پرسش  

 
       .است شده حرط پایین خیلی ایمن ولتاژ با کار برای تجهیز( الف
  . است  شدهن بینی پیش تجهیز برای حفاظتی هادی وصل برای ترمینال( ب
  .است شده بینی پیش تجهیز برای حفاظتی هادی وصل برای ترمینال( ج
 . باشدمی حفاظتی هادی بدون اضافی بندی عایق به مجهز  تجهیز( د

 گزینه الف صحیح است. [، 4مرجع ] 221صفحه  1-6طبق جدول  پاسخ(

 کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 کدام .  باشدمی  KVAR20  خازن  بانک  پله  ترین  کوچک  ظرفیت  و  4:2:2:2:1  نوع   از   پروژه  یک  خازنی  بانک  گوالتورر  مشترک  ( 35پرسش  

  باشد؟ نمی  تامین قابل خازن بانک این  توسط زیر های ظرفیت از یک
 .باشد می تامین قابل خازن بانک توسط گزینه  سه هر( د               kVAr 50( ب            kVAr 60ب(            kVAr120 (الف

( با 11×20کیلووار )   220پس تا    کیلووار است.  20نیز    پله( بوده و ظرفیت کوچک ترین  1+ 2+2+2+4)  11مجموع پله ها برابر    پاسخ(
 است.و گزینه موردنظر   بوده  نبوده و اشتباه 20قابل تولید است. گزینه ج مضرب  20مضرب 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  148پنجم صفحه از فصل   4-5بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل پنجم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 128از فصل پنجم صفحه  4-5بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فصل پنجم

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

  مبحث  2  پیوست  از  5-2  پ  جدول  یپیشنهاد  و  حداقل  روشنایی  شدت  خصوص  در  زیر  های  گزینه  از  یک  دامک  مشترک  (36پرسش  

 است؟ صحیح ساختمان ملی مقررات 13
 متوسط  روشنایی حداکثر شدت =  پیشنهادی روشنایی شدت، حداقل = حداقل شدت روشنایی متوسط روشنایی شدت( الف
 متوسط روشنایی شدت=  پیشنهادی روشنایی شدت، متوسط روشنایی شدت حداقل=  حداقل روشنایی شدت( ب
 متوسط روشنایی شدت=  پیشنهادی روشنایی شدت، ای نقطه حداقل روشنایی شدت=  حداقل روشنایی شدت (ج

 شدت روشنایی پیشنهادی = شدت روشنایی حداکثر نقطه ای ، د( شدت روشنایی حداقل = شدت روشنایی حداقل نقطه ای
( و شدت روشنایی پیشنهادی )شدت minEای )شدت روشنایی مینیمم =روشنایی در دو مقدار، شدت روشنایی حداقل نقطهشدت    پاسخ(

 .آمده است. گزینه ج صحیح است 5-2ا در جدول پ ته شده است که مقادیر هر یک از آنه( در نظر گرفavEروشنایی متوسط= 

 طالیی(   ا محصوالت آکادمیانطباق ب

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه تاب درسنامه و پرسش ک 216هشتم صفحه  فصل از   4-8بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل هشتم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 196فصل هشتم صفحه از   3-2-8بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هشتم  

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(
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با نصب بست به دیوار اجرا گردد. کابل    Bو     Aکار بین دو نقطه  قرار است به صورت افقی  و رو  NYY   2mm6×5کابلی به مقطع  مسئله(
  پرسش هایمی باشد. به  میلی متر    8/1، برابر  NYY   2mm6×5قطر خارجی کابل   .با بست به دیوار وصل می شوند   Bو    Aها در نقاط  

 پاسخ دهید.  48تا  46

 
 چه می باشد؟  Bو   Aمناسب ترین تعداد بست های مورد استفاده با احتساب بست های نقاط  اجرا-نظارت ( 37  پرسش

 68د(  67ج(   69ب(   70الف( 
، برای کابل های بدون 13مبحث    86صفحه    2-2-7-13طبق آیین نامه    ( بوده وRکابل مورد استفاده فاقد روپوش فلزی )حرف    پاسخ(

برابر قطر   20متر است، با تقسیم طول بر   25میلی متر مربع( باید استفاده شود، طول کابل نیز    5/18خارجی )برابر قطر    20روپوش فلزی،  
بست بین این دو نقطه کافی است. پس   67( بست وجود دارد،  Bو    Aمی رسیم. با توجه به اینکه در ابتدا و انتهای مسیر )   58/67به عدد  

  بست باید باشد. گزینه ب صحیح است.  69با دو بست ابتدایی و انتهایی، جمعا 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  56از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179فصل هفتم صفحه از  3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم 

 آزمون آزمایشی سوم 46پرسش 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 )از ضخامت بست ها مصرف نظر می شود(  چقدر می باشد؟  Bتا  Aمتراژ کابل مورد استفاده از نقطه  اجرا-نظارت ( 38  پرسش
 m 25/26د(  m 25ج(  m  88/26ب( m26  الف(

  % 5های مکانیکی حاصل از اتصال کوتاه حدود  منظور حفاظت کابل در تنشبه  ،  13مبحث    2-2-7-13طبق بند »پ« آیین نامه    پاسخ(
 25/26به عدد    05/1در    25بینی و رعایت شود. پس با ضرب  گاه ثابت برای کابل بایستی پیشاضافه طول در فاصله بین دو بست یا تکیه

 گزینه د صحیح است.  متر می رسیم.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  56ل دوم صفحه فص 8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179فصل هفتم صفحه  3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم  

 آزمون آزمایشی سوم 46پرسش 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
گزینه های  کدام یک از  ،استفاده شود  NYRY 2mm6×5از کابل   NYY 2mm6×5 چه به جای کابلنچنا اجرا-نظارت ( 39  پرسش

 می باشد( میلی متر  5/22، برابر NYRY 2mm6×5جی کابل زیر صحیح است؟ )قطر خار 
    .متراژ کابل مورد استفاده تغییری نمی کندو  الف( تعداد بست ها کم

 .کندراژ کابل مورد استفاده تغییری نمی متو  ب( تعداد بست ها افزایش
 متراژ کابل های مورد استفاده افزایش می یابد.    و  ها کمج( تعداد بست 

 متراژ کابل مورد استفاده کاهش می یابد. و  د( تعداد بست ها کم
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برابر قطر خارجی باید استفاده شود،   35(،  R، برای کابل های با روپوش فلزی )13مبحث    86صفحه    2-2-7-13طبق آیین نامه    پاسخ(
گزینه الف متر می باشد.    25/26پیدا می کند. طول کابل ارتباطی با نوع کابل و قطر خارجی آن ندارد و همچنان    کاهشپس تعداد بستها  

 صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 سی تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام مهندهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  56از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179فصل هفتم صفحه از   3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم  

 آزمون آزمایشی سوم 46پرسش 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 است؟ صحیح حفاظتی برقگیر خصوص در زیر های گزینه از یک کدام مشترک ( 40  پرسش

 . داشت نخواهیم روی تجهیزات بر یولتاژ اضافه طوریکه به ،روند می بین از کلی طور به برقگیر توسط ولتاژها الف( اضافه
 . باشد تجهیزات نداشته  روی بر نامطلوب اثری که شوند می محدود مقداری به برقگیر توسط ولتاژها ب( اضافه

 . بود کیلوولت خواهد 5/2 شود می محدود برقگیر توسط تجهیزات روی بر که ولتاژی اضافه حداکثر( ج
 است  صحیح دو هر های الف و ج گزینه ( د

 کردن اثرات اضافه ولتاژ استفاده می شود.،برقگیر حفاظتی برای محدود 13مبحث  22صفحه  3-16-1-3-13طبق آیین نامه  پاسخ(

  گزینه ب صحیح است.

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
های ورودی   کدام یک از گزینه های زیر در خصوص کابلمی باشد،   PEN1L+ مشخصات ورودی یک تابلوی برق مشترک ( 41 پرسش 

 و خروجی این تابلوی برق صحیح است؟
 خروجی  NYY2mm 6×2خروجی و کابل  NYY2mm 10×2ورودی، کابل   NYY2mm25الف( کابل 
 خروجی  NYY2mm 6×3خروجی و کابل  NYY2mm 10×2ورودی، کابل   NYY2mm25×2ب( کابل 
 خروجی  NYY2mm 16×2خروجی و کابل  NYY2mm 10×2ورودی، کابل   NYY2mm25ج( کابل 

 هر دو صحیح است جو  بگزینه های د( 
برای هادی مس   مربع  متر  میلی  10نباید از      PEN، حداقل سطح مقطع هادی  13مبحث    157صفحه    2-4-1طبق آیین نامه پ    پاسخ(

ی استفاده  خنث -مربعی به عنوان هادی حفاظتی  متر  میلی  6. در گزینه الف، از هادی میلی متر مربع برای هادی آلومینیومی کمتر باشد 16و 
نثی ی و خحفاظت هادی های  جداگانه برای  آن هم به صورت    میلی متر مربعی  6نیز، از هادی    . در گزینه بمی باشدکه اشتباه  است    شده

می    صحیحکه  شده است،  استفاده    PEN  هادی  مربعی برای  میلی متر  16از هادی  نیز،    . در گزینه جمی باشدکه صحیح    شده است،استفاده  
 د، کامل ترین پاسخ می باشد.  گزینه. باشد

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 128فصل چهارم صفحه از  2-10-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 100فصل چهارم صفحه از  2-10-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 ازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( ب
 در مدار شکل زیر چنانچه شستی استارت زده شود: مشترک (42پرسش 
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 چراغ روشن می شود. ب(                       چراغ با یک تاخیر روشن و سپس روشن باقی می ماند.الف( 

 اتفاقی نمی افتد. (د                                چراغ لحظه ای روشن و سپس خاموش می گردد.ج( 
در مسیر چراغ وصل می شود، به محض برداشتن انگشت از روی  1Cاستارت، رله جذب کرده و کنتاکت باز  شدن شستی با فشرده  پاسخ(
 می توانست بهتر بیان شود. این سوال اما  .خاموش می شود. گزینه ج صحیح است، چراغ استارتشستی 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  171ششم صفحه فصل  از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 148فصل ششم صفحه از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم  

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 ( TNبه چه عواملی بستگی دارد؟ )سیستم  حداقل اندازه الکترودهای زمین مشترک ( 43  پرسش

 حداکثر و حداقل شدت جریان اتصال کوتاهب(  جریان اتصال کوتاهحداقل شدت الف( 
 هر دو صحیح است.   ب و الف گزینه هاید(  و مقاومت مکانیکی زنگ زدگی، خوردگیج( 

خوردگی، زنگ زدگی و مقاومت مکانیکی بستگی دارد و در حلقه  فقط به    ،13مبحث    164صفحه    4-2-10-1نامه پ    نییآطبق    پاسخ(
 است  حیج صح نه یگز کوتاه قرار ندارد که از آن جریان اتصال کوتاه عبور کند.اثصال 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی    196و    162،  141«  به ترتیب در صفحات  زنگ زدگی« و »خوردگی  «، »نیحداقل اندازه الکترود زمکلمات »

 نظارت -تاسیسات برقی طراحی

 آزمون آزمایشی اول 36پرسش 

 ( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید

 ها صحیح است؟   در حمام جکوزیکدام یک از گزینه های زیر در خصوص نصب  مشترک (44  پرسش
میلی آمپر حفاظت   30با جریان عامل     (RCD)ولت جریان متناوب که از طریق کلید جریان باقیمانده  230الف( نصب در زون یک با تغذیه  

 باشد.  شوند، مجاز میمی
 در حمام ها مجاز نمی باشد.  جکوزیب( نصب 
  ( مجاز می باشد.ACولت) 25با ولتاژ کار  SELVدر زون یک با استفاده از منابع جکوزیج( نصب 

 د( گزینه های ب و ج هر دو صحیح است.  
و با حضور کلید جریان باقیمانده نصب کرد.   1جکوزی را می توان در زون  ،  125صفحه    2-2- 4-10-13طبق بند »د« آیین نامه    پاسخ(

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
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 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 132کلمه »جکوزی« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 ( به چه صورت می باشد؟BMS) سیستم مدیریت ساختمانارتباط سیستم اعالم حریق با  مشترک (45  پرسش

 ب( از طریق دستگاه های اینترفیس و با مدارهای واسطه  مرکز سیستم اعالم حریقالف( 
 د( از طریق تمام اجزای سیستم اعالم حریق  و یا رله های تابلویی PLCج( از طریق 

 . است حیالف صح نهی، گز13مبحث  198صفحه  35-1-4نامه پ  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات    348و    221« و »مرکز سیستم اعالم حریق« به ترتیب در صفحات  سیستم مدیریت ساختمانکلمات »

 نظارت -برقی طراحی

 آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 کدام یک از پارامترهای زیر در محاسبات افت ولتاژ یک مدار موثر می باشد؟  مشترک ( 46  پرسش

   طول مدارب(                               شدت جریان یا توان بار انتقالی الف( 
 هر سه گزینه در محاسبات افت ولتاژ یک مدار موثر می باشند.د(                                                          دمای مدار ج( 

روی بر  ( رابطه دارد. با توجه به اینکه دما  Lطول )و نیز    (P)  الکتریکی  ( یا توانI)  الکتریکی  جریانشدت  افت ولتاژ با   طبق رابط  پاسخ(
 گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد.و  گزینه صحیح بوده سه ( نیز موثر است، پس هر Rمقاومت )

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  35فصل دوم صفحه  1-4-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -مهندسیکتاب راه آزمون نظام  27فصل دوم صفحه  1-2-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل دوم  

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

درجه  55یک از گزینه های زیر در خصوص اجرای سیم کشی محیط هایی که درجه حرارت محیط از کدام  اجرا -نظارت (47پرسش  
 سانتی گراد تجاوز می کند، صحیح است؟

 .  کرد استفاده  آتش برابر در  نسوز های سیم از باید( ب                     کرد. استفاده حرارت رببرا  در نسوز های سیم از باید الف( 
 . است صحیح دو  هر ج الف و های گزینه  د(                       .  کرد استفاده نرم یا معمولی فوالدی های لوله از باید( ج

 55هایی که درجه حرارت محیط از   در اطراف هود آشپزخانه و محیط، 110جلد اول نشریه    2فصل    22صفحه   22-7-2طبق بند    پاسخ(
استفاده   ،های فوالدی معمولی یا نرم قرار خواهد گرفتنسوز در برابر حرارت که در داخل لوله  هایکند باید از سیمگراد تجاوز میدرجه سانتی

 گزینه د صحیح است.  شود.

    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 کتاب تاسیسات برق پالس  111از فصل پنجم صفحه  3-4-5بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 326« صفحه لوله فوالدی معمولی یا نرمکلمه »

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 همبندی جای به (ساختمان ملی مقررات 13 مبحث راهنمای مطابق)  توان می را زیر های گزینه  از یک کدام مشترک ( 48پرسش  
  کرد؟  استفاده کمکی

   تفاضلی جریان حفاظتی وسایل( ب                             B تیپ مینیاتوری خودکار کلید( الف
 گزینه های الف و ب هردو صحیح است. د(                                                         تندکار فیوز ج(
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 تفاضلی  جریان  حفاظتی  می توان از وسایل  کمکی  همبندی، به جای  [4مرجع ]    236صفحه    4-3-621بند  از  طبق پاراگراف دوم    پاسخ(
 گزینه ب صحیح است. استفاده کرد. 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

   باشد؟  الزامی می زیر فضاهای از یک کدام برای مرتبه بلند ساختمان یک  در نشان آتش تلفن سیستم نصب مشترک (49  پرسش
  نشانی آتش پمپ اتاق( ب                                           آسانسور هر کابین( الف

 .باشد می الزامی گزینه  سه هر برای( د                 خروج پلکاندوربند  در طبقات تمام پاگرد( ج
 ، البی)گزینه الف(آسانسور  کابین هر  نشان در    آتش  تلفن  سیستم  نصب ،  3مبحث    187صفحه    1-3- 4-10-3طبق آیین نامه    پاسخ(

الزامی است.    ،)گزینه ج(در دوربند پلکان خروج  تمام طبقات    پاگردو    آتش نشانی )گزینه ب(  ، اتاق پمپآسانسورها، اتاق برق اضطراری
 ترین پاسخ می باشد. کاملد  ینهگز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب   218و    115،  77،  18«، در صفحات  آتش نشان  «، »سیستم تلفنآتش نشان  « »تلفنآتش نشانی«، »پاگرد  کلمات »اتاق پمپ

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 57فصل سوم صفحه   4- 4- 3بخش 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 باشد؟ می الزامی زیر  فضاهای از یک کدام برای ایمنی روشنایی  اجرا - نظارت ( 50  پرسش

 طبقات در آسانسورها  جلوی انتظار فضای( ب                                         آسانسورها( الف
 . است الزامی ایمنی روشنایی گزینه سه هر برای( د                            تئاتر و  سینما تاالرهای( ج

 69صفحه  6-3-6-5-13و گزینه ج طبق آیین نامه  5- 3-6-5-13بند »پ« آیین نامه براساس گزینه های الف و ب به ترتیب  پاسخ(
 صحیح است. گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد. 13مبحث 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی  بندی شدههای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  90صفحه  سومفصل  4-3طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  سومفصل 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 58صفحه  سومفصل  3-4طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  سومفصل 

کتاب واژگان کلیدی   274و    97کلمات »تاالرهای سینما و تئاتر« و »فضای انتظار جلوی آسانسور در طبقات« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -تاسیسات برقی طراحی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 حاصل از سیستم روشنایی چه باید کرد؟  خیرگیبرای کاهش  مشترک ( 51  رسشپ

 کار رل ضریب یکنواختی بر روی سطح میزب( کنت                                  ی مناسب الف( استفاده از چراغ ها
 روشنایی متوسط فضا د( کنترل شدت                   ج( استفاده از المپ با ضریب شاخص نور باالتر

در طراحی سیستم روشنایی فضاها باید به موضوع خیرگی حاصل از سیستم ،  13مبحث    176صفحه    6-4-2طبق آیین نامه پ    پاسخ(
 . گزینه الف صحیح است. از چراغ های مناسب با هدف کاهش آن استفاده گرددو  روشنایی توجه شده

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 162گی« به ترتیب در صفحه کلمه »خیر

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
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 جهت   انفرادی  صورت  به  kVAr  5  ظرفیت   به  خازن  نصب  از  پس  است؛  مفروض  زیر  شکل  مشخصات  با  موتوری  مشترک  (52  پرسش  
 موتور   دالیلی  به   یتمد  از  بعد  موتور،  از   قبل  و  کنتاکتور  از   بعد(  راکتیو  توان   جریمه  پرداخت  عدم  منظور   به)  موتور  راکتیو  جریان   توان  جبران

  باشد؟ تواند می  زیر موارد  از یک کدام موتور سوختن دلیل صورت این در. سوزد می
      خازن  ظرفیت باالبودن  ب(                   MPCB کلید آمپراژ  باالبودن( الف

 . است صحیح گزینه سه هر د(                               کنتاکتور مناسب آمپراژ  عدم( ج

 
 

                                   جریان بار برابر است با: پاسخ(
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1                 توان راکتیو قبل از جبرانسازی برابر است با:  1

1 . tan(cos ) 11 tan(cos 0.81) 7.96Q P PF kVAR− −= =  = 

2                                                    از جبرانسازی برابر است با:  بعدتوان راکتیو  1 7.96 5 2.96CQ Q Q kVAR= − = − = 

                              جریان عبوری از کلید از رابطه زیر محاسبه می شود:
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                                                               توان ظاهری کل برابر است با:  

2 2 2 211 2.96 11.39S P Q kVA= + = + = 

                              جریان عبوری از کلید از رابطه زیر محاسبه می شود:
11.39

16.44
3. 3 .4L

S
I A

U
= = =


 

گرنه جریان اضافی عبوری از کلید به موتور  و آمپری باشد 23تا  16جایگزین نیز باید بین جریان پس بایستی کلید تغییر نماید. و کلید 
 الف صحیح می باشد.  . گزینهآسیب می رساند

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  142پنجم صفحه فصل  1-5طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل پنجم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 123فصل پنجم صفحه  1-5طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل پنجم

 زگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( با

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1876
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 115 اجرا- نظارت -پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق طراحی  

 

 

  صحیح کمکی همبندی خصوص  در زیر های گزینه از یک کدام ساختمان ملی مقررات 13 مبحث راهنمای مطابق مشترک ( 53پرسش  
 است؟

 . شود سوزی آتش باعث  تواند می(  ب               . شود می گرفتگی برق خطر کاهش و کوتاه اتصال جریان کاهش باعث( الف
 . است صحیح گزینه سه  هر د(                                                              .کند می گرفتگی برق از جلوگیری( ج

همبندی کمکی می تواند جلوی برق گرفتگی را بگیرد. گزینه ج صحیح   [،4مرجع ] 231صفحه    2-2-621پاراگراف دوم از بند  طبق    پاسخ(
 است.  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   404و    47به ترتیب در صفحات    همبندی کمکی برای همولتاژ کردن«»و  کلمات »آتش سوزی«  

 نظارت -طراحی

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

  صحیح است؟  ژنراتور دیزل خصوص در زیر های گزینه  از یک کدام  ساختمان ملی مقررات 21 مبحث مطابق شترکم ( 54  پرسش
 .  باشد روز سه  برابر باید ذخیره سوخت مخزن الف( ظرفیت

 . باشد نامی ظرفیت با کار ساعت 8 حداقل برابر باید روزانه سوخت مخزن ظرفیت (ب
 .باشد هفته یک  برابر باید ذخیره سوخت مخزن ظرفیت ج(
 است  صحیح دو هر ج و ب های گزینه  د(

سازی مصرف سوخت برای سه روز  ، ظرفیت مخزن ذخیره باید برای ذخیره21مبحث    104صفحه    3-3- 3-7-21طبق آیین نامه    پاسخ(
ساعت کار با ظرفیت نامی باشد.   4دیزل ژنراتور دارای ظرفیت سوخت مورد نیاز برای حداقل    طراحی شده باشد و مخزن سوخت روزانه

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 342کلمه »مخزن سوخت ذخیره« در صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  فصل ششم 106صفحه  3-3-6بخش 

 آزمون آزمایشی سوم 57پرسش 

 داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون 

  صحیح برق های کانال در طبیعی گاز شبکه خطوط  اجرای و نصب خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا - نظارت ( 55  پرسش
   است؟ 

 .  باشد نمی مجاز( الف
 . باشد می مجاز باشد، نشتی جریان حفاظت به  مجهز ها کابل تغذیه مدار که صورتی در( ب
 . باشد می مجاز باشد، شده محافظت مناسب عایق توسط ها لوله این که صورتی در( ج
 .باشد می مجاز محدودیتی هیچگونه بدون( د

های کابل برق در های خطوط شبکه گاز طبیعی در کانالنصب و اجرای لوله،  13مبحث    89صفحه    8-2-7-13طبق آیین نامه    پاسخ(
گزینه ج صحیح ها در مقابل انتقال حرارت و یا اتصال الکتریکی، توسط عایق مناسب محافظت شوند  پذیر است که این لولهصورتی امکان

 است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  299و   258، 229کلمات »شبکه گاز طبیعی«، »عایق« و »کانال کابل برق« به ترتیب در صفحات 

 نظارت -طراحی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
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چنانچه مدار تغیه کننده فن کویل مفروض است،  3مدار پریز و  3مدار روشنایی،  3یک آپارتمان مسکونی دارای  اجرا-نظارت (56 پرسش
رنگ فاز سیم های مدارهای روشنایی قرمز، مدارهای پریز زرد و مدارهای فن کویل ها سیاه باشد. کدام یک از شکل های زیر تابلوی برق 

 واحد خواهد بود؟ 

   
 هر سه گزینه صحیح است ( د                 3 شکلج(                    2شکل ب(                          1شکل الف( 
بر روی هر فاز، به  ، 2، اساسا هیچ الگوی مشخصی برای پخش فازها بین بارها رعایت نکرده و قطعا اشتباه است. در شکل 1شکل  پاسخ(

صورت یکسان تقسیم بار صورت گرفته و به عبارتی بر روی هر فاز انواعی از بارهای مختلف وجود جهت تعادل و پخش بار مناسب ، به  
دارند که از آن فاز تغذیه می شوند، که سبب پخش بار مناسب و نیز تعادل در فازها می گردد و در نتیجه طراحی بهتری می باشد اما الگوی 

، پخش رنگ به 3بار )روشنایی، پریز و فن کویل( استفاده شده است. در شکل    رنگ بندی رعایت نشده و از هر رنگ سیم در هر تیپ
 درستی انجام شده و روشنایی، پریز و فن کویل به ترتیب دارای رنگ های قرمز، زرد و سیاه است اما به احتمال خیلی زیاد تعادل بار رعایت

را صحیح اعالم کرده، این سوال با فرض چشم پوشی از اصل   3کل  نشده چرا منطقا مقدار مصرف بارها با هم برابر نیست. طراح سوال ش
 بدهی رعایت تعادل صحیح است اما قطعا سوال جالبی نیست. گزینه ج صحیح است. 

 کنید(   با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک

سه وسیله حفاظتی با مشخصات زیر مفروض است، کدام یک از وسیله های حفاظتی دقیق تر و حساس تر عمل    مشترک  ( 57  پرسش
 خواهد کرد؟

  80A2I=و  50AnI ،=65A1I=: 1 وسیله حفاظتی شماره
  75A2I=و  50AnI ،=65A1I=: 2 وسیله حفاظتی شماره
  70A2I=و  50AnI ،=65A1I=: 3 وسیله حفاظتی شماره

nI :جریان نامی وسیله حفاظتی 

1I :  .جریان آزمونی است که وسیله حفاظتی را در زمان قراردادی قطع یا ذوب نمی کند 

2I :شود.می سبب قطع یا ذوب وسیله حفاظتی در زمان قراردادی ،جریان آزمونی است که اگر به طور مداوم عبور کند 
  2وسیله حفاظتی شماره ب(                   3 وسیله حفاظتی شمارهالف( 

 شرایط هر سه وسیله یکسان است. و  تفاوتی بین وسیله های حفاظتی وجود نداردد(                    1وسیله حفاظتی شماره  ج(
 هر چقدر کمتر باشد، وسیله حفاظتی حساس تر بوده و سریع تر عمل می کند. گزینه الف صحیح است.  2Iمقدار جریان  پاسخ(

 کنید(عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک 

 بندی اصلی به کدام یک از گزینه های زیر متصل می شود؟، هادی همدر تاسیسات برقی مشترک ( 58  پرسش

 ( ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمینب (PE)شینه حفاظتی  یا ( ترمینالالف
 ( هر سه گزینه صحیح استد  ( الکترود زمینج

 . است حیب صح نهیگز ، 13مبحث  152و  150صفحات  4- 8-2-1شکل پ  نیو همچن 1-8-2-1نامه پ  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   117چهارم صفحه از فصل   8-4بخش 
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 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 94فصل چهارم صفحه از   1-9-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 آزمون آزمایشی اول 21آزمون آزمایشی سوم و پرسش  38پرسش 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

یکی از مهندسان عضو شخص حقوقی، که اجازه   تخلفات انضباطیکدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به    مشترک  (59  پرسش
 ،استفاده از نام و نشان شخص حقوقی متبوع خود را به اشخاصی بدهد که به فعالیت های مهندسی فریب کارانه مبادرت می کنند  سوء

 صحیح است؟
 مجازات انتظامی از درجه سه به باال ب(                        تا پنجمجازات انتظامی از درجه چهار الف( 

 مجازات انتظامی از درجه یک تا سه  (  د                           مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج( ج
  حیج صح  نهیگز  ،و کنترل ساختمان  یکتاب قانون نظام مهندس  192صفحه   91( ماده  یتخلفات انضباط)  »ب« از بند    11طبق بند    پاسخ(

 . است

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  153فصل هشتم صفحه   4-3-2-8بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 101کلمه »تخلف انضباطی« صفحه 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 7در یک ساختمان  ها و نظارت بر آنها    تهیه طرحبرای استفاده از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی در    مشترک  ( 60  پرسش

 کدام گزینه صحیح است؟ ،مترمربع 4800طبقه با زیربنای 
 باالتر و 1ان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه برای تهیه طرح ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندس الف(

برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای و    و باالتر  1ها از مهندسان دارای صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه    تهیه طرحبرای  (  ب
 و باالتر 2صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 

 و باالتر 2ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  تهیه طرحبرای ج( 
برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای و  و باالتر 2ها از مهندـسان دارای صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  تهیه طرحبرای (  د

 و باالتر 3صالحیت پایه 
 .هست حیب صح نهی، گز81پنجم مبحث دوم صفحه از فصل  13طبق جدول شماره  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 120کلمه »تهیه طرح تاسیسات برقی« صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
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 ؟استچقدر  یآسانسور از سطح تراز ورود  نیتوقف کاب مجاز یروادار حداکثر مقدار  اجرا-نظارت (1پرسش  

 ر مت  یلیم ±40( د              متر یلیم  ±10( ج            متر یلیم ±30(  ب           متر ی لیم ±20( الف

 . است حیالف صح نهی، گز15مبحث  35صفحه  2-4- 6-2-15نامه  نییطبق آ پاسخ(

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  188کلمه »رواداری مجاز« صفحه 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 باشد،یمستقل م یمنیترمز ا ستمیسوزنه تعادل مجهز به  یکه دارا یآسانسور یبرا ریز یها نهیاز گز کیکدام مشترک (2پرسش  

 است؟ حیصح

 ( چاه معلقباشد. ) یچاهک آسانسور خال ر ی( زب                                           .است یهمه آسانسورها الزام ی( براالف

 .است یالزام یآتش نشان یدسترس یآسانسور ها ی( براد       .است یالزام شتری و ببر ثانیه متر  5/2با سرعت  یآسانسورها ی( براج

 . است حیب صح نهی، گز15مبحث  25صفحه  2-6-2-2-15نامه  نییطبق آ پاسخ(

   طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال 
   بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  274دهم صفحه فصل  3-2-10بخش 

   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی فصل دهم

   نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 228صفحه فصل دهم   3-2-10بخش 

   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل دهم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  218و  135کلمات »چاه معلق«، »سیستم ترمز ایمنی« به ترتیب صفحات 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 باشد؟ ریولتاژ و فرکانس متغ ،کنترل سرعت ستمیمجهز به س دیبا ،ریز یاز آسانسورها کیکدام مشترک (3  پرسش

 .( را دارندبر )برانکارد ماریحمل ب تیکه قابل یی( آسانسورهاب      .)تخت بر( را دارند ماریحمل تخت ب تیکه قابل یی( آسانسورهاالف

 .است حیصح نهی( هر سه گزد                .چرخدار را دارند  یحمل صندل تیکه قابل یی( آسانسورهاج

 . است حیالف صح نهی، گز15مبحث  11صفحه  11-1-2-15نامه  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

بندی شده آزمون نظام مهندسی  ای طبقه هکتاب درسنامه و پرسش  225فصل دهم صفحه از  2-2-10از بخش  1-10جدول 

   تاسیسات برقی
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   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی   فصل دهم

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق 422 صفحه از فصل دهم   2-2-10 بخش از 1-10 جدول

   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فصل دهم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 309ولتاژ و فرکانس متغیر« صفحه  ،کلمه »کنترل سرعت

 رضایت از کیفیت )کلیک کنید(عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم 

  یکاهش بارده بیبدون ضر ریتک رشته نشان داده شده در شکل ز  یکابل ها شیچقدر باشد تا آرا  Xحداقل مقدار مشترک (4  پرسش
 .نباشد رگذاریها )سه رشته کابل که به هم بسته شده اند( تاث ستمیبازوها و تعداد س تعداد باشد؟ 

 ( صفر د                                   d( ج                                       d2( ب                                          d4 (الف

 
 و  فیفشار ضع یاز فصل ششم )کابل ها یتک رشته ا یمختلف کابل ها یها شیآرا یبرا یکاهش بارده بیطبق بخش ضر پاسخ(

 . است حیالف صح نهی، گز393  هینشر 127( صفحه متوسط فشار

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

  زل یبارها بعد از روشن شدن د  یژنراتورها به مدار آوردن پله ا  زل ید  تیاز باال رفتن ظرف  یریجلوگ  یاز روش ها  یکی  مشترک  ( 5  پرسش 
هدف   نیتام  یبارها برا  یمدارها  یبرقرار  ی برا  نه یگز  ن یمناسب تر  م،یداشته باش  ر یکه چهار بار با مشخصات ز  ن ی. با فرض ااستژنراتور  

،  زیو پر  ییروشنا  یبارها   :C،  یمنی و ا  یات یح  یبارها:  B،  یموتور  یبارها   :A  ؟است به چه صورت    ،ژنراتور  زلیمذکور بعد از روشن شدن د
D : قیکه از طر یوتریشبکه کامپ زاتیمربوط به تجه یبارها UPS شوند یم هیتغذ. 

 Cو  A ،B ،Dد(                   Dو  B ،A ،Cج(                    Cو  B  ،D ،Aب(                      Cو  D ،B ،Aالف( 

برداران وارد نشود. در ادامه    به بهره   یو مال  یخسارت جان  المقدوری  وارد مدار شوند تا حت  یمنیو ا  یاتیح  یالزم است ابتدا بارها  پاسخ(
وارد   یعموم  یزهایو پر  ییروشنا  یو سپس بارها  ،دارند  ینام  انینسبت به جر  یباالتر  یانداز  راه   انیجر  نکه یبا توجه به ا  یموتور  یبارها

قادر است توان    UPS  رایز  ،قرار داد  ژنراتور  زلید  هیدر مرحله آخر تحت تغذ  توانی  م  را  UPS  قیشده از طر  هیتغذ  یارها . بشوندی  مدار م
  .است حیصحج  گزینهی نماید. ریشدن آنها جلوگ برقی بو از  ،کرده نیتام یمدت کاف  یالزم را برا

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
  ا یبهره بردار و  اریو در اخت هیته یبرق ساتیتاس ییاجرا اتیعمل انیدر پا یمجرتوسط  دیبا ریز یها نهیاز گز کیکدام مشترک (6  پرسش

 ندهینما
 رد؟ یآن قرار گ
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 ی برق ساتیتاس یها  ستمیس یو راه انداز ش یک مربوط به آزما( مدارب                                       ساخت  ن یعکامل  ی( نقشه هاالف

 .است حیصح نه ی( هر سه گزد    ها ستمیو س زاتیدستگاه ها، تجه یک و مشخصات فن( مدارج

 ، گزینه د صحیح است.  13مبحث  217صفحه  3-8طبق تبصره آیین نامه پ  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 265و  335کلمات »مجریان«، »عین ساخت«، به ترتیب صفحات 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
)چهار   شده است  یطراح  4( NYY  2mm  120×1)  برق سه فاز  یتابلو  کی  یکابل ورود C-TN ستمیس  کیدر    اجرا–نظارت  (7پرسش 

کابل   یکابل را به جا  نیا  ی )کابل چهار رشته( در کارگاه، مجر  NYY  2mm120×4  (. با توجه به موجود بودن کابلیکابل تک رشته ا 
 است؟ حیصح  نه یکار، کدام گز نیشده اجرا کرده است. با توجه به انجام ا یطراح

 .ندیبب بیلذا ممکن است کابل داغ کرده و آس باشد،یم شتریکابل تک رشته از کابل چهار رشته ب انیجر نکه ی( با توجه به االف

 .استتابلو مناسب تر  یلذا برا ،است شتریکابل چهار رشته از کابل تک رشته ب انیجر نکه ی( با توجه به اب

 .نخواهد آمد شیپ یمشکل لذا ،است کسانیکابل تک رشته با کابل چهار رشته  انیجر نکهی( با توجه به ا ج

 چکدام ی( هد

رشته ای، جریان دهی بیشتر شده و از این رو امکان گرم شدن   4کابل تک رشته ای، به جای یک کابل    4در صورت استفاده از    پاسخ(
 این نوع کابل بیشتر است. صورت می گیرد، گزینه الف صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
   بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  31فصل دوم صفحه از   2-2بخش 

   نظارت-طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی   فصل دوم

   نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 176 صفحه  از فصل هفتم 2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل هفتم

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 است؟ حیصح ترانسفورماتورهادر خصوص  ریز یها نه یاز گز ک یساختمان کدام یمقررات مل 22مطابق مبحث  مشترک (8  پرسش

 .شوند یآچارکش  ،گشتاور مناسب  ایشده و در صورت مشاهده ضعف  یبه دقت بررس ترانسفورماتورها به  یتمام هاد( اتصاالت الف

توان و  بیبودن، رنگ، ضر یدیاس ،یقیاز نظر شکست عا ، وشده یماه نمونه بردار 60هر  دیبا ، یروغن ترانسفورماتور( از روغن ب
 .شود شیآزما ونیزاسیمریپل

ها از وجود گرد و خاک و ذرات آلوده با استفاده از مکنده گرد   قیها، اتصاالت و عا لیکو یخشک، تمام  ترانسفورماتور( بعد از قطع برق ج
 .شوند یم زیتم ،و غبار

 .است حیصح نهی( هر سه گز د

صحیح و اشتباه است. گزینه ج نیز به ترتیب    22مبحث    61صفحه    5-12-7-22گزینه های الف و ب طبق بند »ب« آیین نامه    پاسخ(
طبق بند »الف« همین آیین نامه کامل نبوده، چرا که زمین کردن ترانسفورماتور باید ذکر می شد، در نتیجه صحیح است. گزینه الف، گزینه 

 صحیح و مدنظر است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 103کلمه »ترانسفورماتور« صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 126از فصل هفتم  صفحه   3-7بخش 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
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به  یک یالکتر یموتورها یها چیپ میسو  اتاقانی یدما یریاندازه گ طیساختمان شرا یمقررات مل 22مطابق مبحث  مشترک ( 9  پرسش
 ؟استچه صورت 

 کباریماه   6هر  -بار ینصب و ب طی( در شراب                          کباریماه  12هر  -نصب و در حال کار  طی( در شراالف

 کبار یماه  6هر  -نصب و در حال کار  طی( در شراد                                       کباریماه  6هر  - یاساس دیبازد طی( در شراج

 ، گزینه د صحیح است.  22مبحث  62صفحه  7-12-7-22طبق بند »الف« از آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 408و  224کلمات »سیم پیچ« و »یاتاقان« به ترتیب در صفحات 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 127از فصل هفتم  صفحه   3-7بخش 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

آالت   نیو ماش زاتیاز انواع تجه کیکدام  ءجز یبتن سازساختمان دستگاه  یمقررات مل 12مطابق مبحث  اجرا-نظارت ( 01  پرسش
 ؟است  یساختمان 

 باالبر یموتور لی( دستگاه ها و وساب                                 یو گودبردار یآالت خاکبردار نی( ماشالف

 چکدامی( هد                              یکیو مکان یکیآالت الکتر نیو ماش لی( وساج

 ، گزینه ج صحیح است.12مبحث  39صفحه  1-1-6-12آیین نامه طبق بند »پ« از  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 64کلمه »بتن سازی« صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 85از فصل چهارم  صفحه   6-4بخش 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

  حیصح یساختمان  یموقت در کارگاه ها یاستفاده ها یبرا یکش می سدر خصوص  ریز یها نه یاز گز کیکدام  اجرا-نظارت (11  پرسش
 است؟

 .متر از کف انجام شود 5/2در ارتفاع   دیصورت امکان بادر استفاده موقت  یبرا یکش می( سالف

 .با درپوش قفل دار مسدود گردند ییمحفظه ها لهیبه وس دیبرق موقت با ی( تابلو هاب

 .شود جادیا  قیعا یسکو ایکف، فرش و  ای نیزم یبرق رو یتابلوها رامون ی( پج

 .است حیصح نهی( هر سه گز د

 ، گزینه د صحیح است. 12مبحث  76صفحه  1-4-11-12طبق بندهای ب و پ آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 213و   224 در صفحاتکلمات »سیم کشی «، »سکوی عایق« به ترتیب 

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  90از فصل چهارم  صفحه   1-8-4بخش  

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  نهیاز گز کیتوجه به اطالعات ارائه شده، کدامبا  .استآتش نشان  یآسانسور دسترس کیمربوط به  ریشکل ز اجرا-نظارت ( 21  پرسش

 است؟ حیچاه آسانسور صح ییآسانسور آتش نشان و مدار روشنا ی تابلو هیدر خصوص تغذ ریز یها

90E   = مقاومت در برابر آتش   قهیدق 90کابل با حداقل 

60E  =  مقاومت در برابر آتش  قهیدق 60کابل با حداقل 
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 .باشد   90E دیبا رهای( کابل تمام مسالف

 .باشد یمعمول تواندیم CD و BC یرهایو کابل مس ،90E دیبا AB ری( کابل مسب

 .باشد  60E دیبا CD و BC یرهای و کابل مس ،90E دیبا AB ری ( کابل مسج

 .باشد  90E دیبا CD و BC یرهای و کابل مس ،60E دیبا AB ری( کابل مسد

بایستی دارای مقاومت   AB، کابل مسیر  3مبحث    189صفحه    6-10-3و    13مبحث    67صفحه    6-2-6-5-13طبق آیین نامه های    پاسخ(
مبحث    18صفحه    1-3- 2-2-15موتورخانه و چاه آسانسور طبق آیین نامه    یوارهایداز آنجایی که    دقیقه در برابر آتش باشد.  90حداقل  

چاه و   نیا  نمایدموتورخانه نفوذ    ایبه داخل چاه    قیچنانچه حردقیقه در برابر آتش می باشند. از طرفی دیگر    60دارای مقاومت حداقل    15
نیست و این کابل ها می توانند   CDو    BCبر آتش در مسیرهای  نیازی به استفاده از کابل مقاوم در برا  . پسستیموتورخانه قابل استفاده ن

 معمولی باشند. گزینه ب، صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

لیدی تاسیسات کتاب واژگان ک  178و    53کلمات »آسانسور دسترسی آتش نشان« و »دیواره چاه آسانسور« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -برقی طراحی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 63 از فصل سوم  صفحه   6-4-3بخش 

 کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس  

 یمشخص م یبر چه اساس ریآدرس پذ قیاعالم حر ستمیلوپ س کیقابل نصب در داخل  یحداکثر تعداد المان ها مشنرک (31  پرسش
 شود؟ 

 Fire mode  قیلوپ در هنگام حر Load Factor ( محاسباتب  .شوند یدهآدرس  توانندیداخل لوپ که م ی( حداکثر تعداد المانهاالف

 .است حیصح نه ی( هر سه گزد          Standby mode  لوپ در حالت Load Factor ( محاسباتج

 . استد صحیح  گزینه .صحیح استالف، ب و ج  گزینه باید هر سه المان ها در انتخاب تعداد  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  229صل نهم صفحه از ف 2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل نهم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 108 صفحه  از فصل نهم 2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل نهم 

 کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(عقد قرارداد 

 است؟ حیصح ریشده ز فیتعر  طیبا شرا یساختمان ادار کی ی راهروها ییکنترل روشنا یبرا نهیکدام گز اجرا-نظارت ( 41  پرسش

 .باشند یدائم روشن م 16 یال 8چراغ ها از ساعت ـ 

 .شوند یها روشن ماموش و با توجه به تردد در راهروخ 19 الی 16چراغ ها از ساعت ـ 
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  )PLC (کی( کنترل کننده اتوماتب             حرکت ایسنسور حضور و  ) +PLC (کیکننده اتومات( کنترل الف

 یحرکت + سلول نور ای( سنسور حضور و د                                                          حرکت ایسنسور حضور و ( ج

کنترل   ایحرکت    ایحضور    صی)حسگر تشخ  کیاتومات  دی، استفاده از کل19مبحث    60صفحه    3-2-5-19نامه    نییطبق بند اول آ  پاسخ(
طبق بند آخر    نیزمان دار اعالم نموده و همچن  یدیکل  ستمیس  یرا برا  یطیشرا  ،نامه  نییآ  نیشود. طبق بند دوم همی  م  هیتوص  (یزمان
خاص بر اساس   یبرنامه ها  افتی در  تیقابل  یستیبا  ستمیاستفاده شود، س  یزمان  یزیبرنامه ر  ستمیکه از س  ی، در صورتهنام  نییآ  نیهم
 . است حیالف صح گزینهاست.  یالزامنیز  PLCحضور  میریگ یم جهیساالنه را داشته باشد، که نت میتقو

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
یا حرکت« و »کنترل خاموش کردن روشنایی« به ترتیب در صفحات   کتاب     309و    148کلمات »حسگر تشخیص دهنده حضور 

 نظارت -طراحیواژگان کلیدی تاسیسات برقی 

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 97از فصل پنجم  صفحه   2-3-5بخش 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 است؟ حیصح ریز یها نه یاز گز ک یکدام  اجرا-نظارت ( 51  پرسش

    
 4( شکل د              3( شکل ج  2( شکل ب            1( شکل الف

دلیل آنکه حفاظ فلزی کابل زوج بهم تابیده  گزینه های الف و ج به    13مبحث    28صفحه    1-18-1-3-13طبق بند »ح« آیین نامه    پاسخ(
به ترمینال اتصال زمین حفاظتی متصل شده اند، غلط می باشند. همچنین طبق بند »ث« همین آیین نامه، (  SFTPدارای شیلد و فویل )

 گزینه ب غلط و گزینه د صحیح است. گزینه د صحیح است.

 طالیی(   ا محصوالت آکادمیانطباق ب
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  124 از فصل چهارم صفحه  3-9-4بند 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی فصل چهارم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 108 صفحه   از  فصل چهارم 3-11-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل چهارم

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
  MVAو با سطح اتصال کوتاه    kV 20شبکه سه فاز با سطح ولتاژ  کی یبرا XLPE سطح مقطع کابلحداقل  مشترک (16پرسش  

 ( است هیثان کی ژنکتورید دی؟ )زمان قطع کلاستمتر مربع  یلیچند م 500

 150(  د                                 120( ج                             185(  ب                          95( الف

                                       :  برابر است بامقدار جریان    پاسخ(
6
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 120با توجه به سطح مقطع بدست آمده، نزدیکترین سطح مقطع مناسب بزرگتر از این عدد بدست آمده را انتخاب می کنیم، که همان   
   ج صحیح است. گزینه. استمیلی متر مربع 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 کتاب تاسیسات برق پالس  88از فصل چهارم صفحه  3-8-4بخش 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 صحیح است؟ کابل های تلفنیکدامیک از گزینه های زیر در خصوص هادی های اتصال زمین  اجرا-نظارت (17  پرسش

وصل، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به ترمینال یا   جعبه ترمینال اصلی تلفنباید به    کابل های تلفنهادی های اتصال زمین    الف(
 شینه اصلی اتصال زمین ساختمان متصل شود. 

وصل، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به شینه ارت   جعبه ترمینال اصلی تلفنباید  به    کابل های تلفنهادی های اتصال زمین    ب(
 نزدیک ترین تابلو برق متصل شود. 

وصل، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به ترمینال یا   جعبه ترمینال اصلی تلفنباید به    کابل های تلفن  هادی های اتصال زمین  ج(
 شینه همبندی اضافی متصل شود.

، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به قسمت های جعبه ترمینال اصلی تلفن وصلباید به    کابل های تلفنهادی های اتصال زمین  د(  
 صل شود.اصلی فلزی ساختمان مت

 ، گزینه الف صحیح است.  13مبحث  104صفحه  6-2-9-13طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 132و  291کلمات »کابل تلفن« و »جعبه ترمینال مرکز تلفن« در صفحات 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 شوند؟  یبه کجا وصل م یجهت همبند  یکشش یوزنه تعادل آسانسورها یها لیرو  نیکاب یها لیر مشترک (18  پرسش

 ن یاتصال زم یه اصلینبا ش نالی( ترمب                                                                 نی( الکترود زمالف
 ن ساختما یاصل یتابلو یتظحفا ن یاتصال زم نالی( ترمد              تابلوی تغذیه کننده آسانسور یتظحفا ن یاتصال زم نالی( ترمج

 یها  لیریک هادی همبندی اصلی باید قسمت هایی از ساختمان مانند    ،13مبحث    150صفحه    1-8-2-1طبق آیین نامه پ    پاسخ(
صفحه    4-8-2-1را از نظر الکتریکی به یکدیگر متصل نماید. همچنین طبق شکل پ    یکشش  یوزنه تعادل آسانسورها  یها  لیو ر  نیکاب

 همین مبحث، هادی همبندی اصلی به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین متصل می شود. گزینه ب صحیح است.  152

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه درسنامه و پرسش کتاب  117چهارم صفحه از فصل   8-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی فصل چهارم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 94 صفحه   از  فصل چهارم 9 -4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل چهارم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی192کلمات »ریل کابین« و»ریل وزنه تعادل آسانسور« در صفحه 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
  )اتمام یلوله کش انیو پا لیها و کابل ها پس از تکم میباشند و س یدر هنگام نصب خال  دیلوله ها با نکهیعلت ا اجرا-نظارت ( 19  پرسش

 ؟استشوند، چه  تیبه داخل آنها هدا (یکار  -ازکن
 ی و کابل کش یکش میس ی( کم کردن زمان اجراب                                      ها و کابل ها  م یشدن س یاز زخم  یریالف( جلوگ

 است  حیصح  نهی( هر سه گزد     باشد ریدر همان لوله امکان پذ ندهیدر آ یکش میمجدد س ی( تعویض و اجراج
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باشند و سیم ها و کابل ها باید پس از تکمیل ، لوله ها باید در هنگام نصب خالی  13مبحث    90صفحه    4- 3-7-13طبق آیین نامه    پاسخ(
همین مبحث، سیم    93صفحه    21-3-7-13و پایان لوله کشی )اتمام نازک کاری( به داخل آنها هدایت شوند. و همچنین طبق آیین نامه  

 باشد. گزینه ج صحیح است. کشی باید به گونه ای باشد که تعویض و اجرای مجدد سیم کشی در آینده در همان لوله و یا مجرا امکان پذیر  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  53از فصل دوم صفحه  7-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل دوم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 183 صفحه  از  فصل هفتم 4 -7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل هفتم

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   106و    103از فصل هفتم به ترتیب در صفحات    21-3-7-13و     4-3-7-13آیین نامه های  

 نظارت -طراحی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 326کلمه »لوله کشی« صفحه 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 ؟ است برق چه تابلوی ای تقسیم جعبه به لوله ورود محل در مناسب( بوش  براس ) بوشینگ از استفاده علت اجرا-نظارت ( 20  پرسش
       تابلو  یا تقسیم جعبه به اتصال نقطه در لوله جاییجاب از جلوگیری( ب                        کابل یا شدن سیم  زخمی از جلوگیری( الف

 است  هایی الف و ب هر دو صحیح گزینه( حریق                                       د سرایت از جلوگیری( ج
 صحیح  110جلد اول نشریه  21-3-8-1، و آیین نامه 13مبحث   91صفحه  8-3-7-13گزینه های الف و ب طبق آیین نامه  پاسخ(

 کامل ترین پاسخ است.د  گزینه. استمی باشند، و گزینه ج نیز غلط 

                                                                                                                                     طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55فصل دوم صفحه از   7-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل دوم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 187 صفحه  از فصل هفتم 4 -7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل هفتم

 کتاب تاسیسات برق پالس  130و  129از فصل پنجم صفحات  7-10-5بخش 

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  73کلمه »بوشینگ« در صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 صحیح حیاتی ویژه بزرگ ساختمان یک ترانسفورماتورهای نصب محل خصوص در زیر های گزینه از یک کدام مشترک (21پرسش  

   ؟ است
 گیرند قرار ساختمان بیرون فضای در و متمرکز غیر  صورت به( گیرند    ب قرار ساختمان بیرون فضای در و متمرکز صورت به الف(

 گیرند قرار ساختمان داخل فضای در و متمرکز  غیر صورت به(  د گیرند        قرار ساختمان داخل  فضای در و متمرکز صورت به( ج
 ، گزینه د صحیح است. 21مبحث  105صفحه  4-3-7-21طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  267کلمه »غیر متمرکز« در صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  109فصل ششم صفحه  4-3-6بخش 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل   قصیریت آنکه بدون کارفرما مان،پی موضوع کارهای اتمام از  پس هرگاه اجرا  (22پرسش  

روز باشد را به   15دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید پیشتر از 
 ؟استپیمانکار ابالغ می کند. موضوع مطرح شده کدام یک از ماده های شرایط عمومی پیمان 
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 41د( ماده                            48ج( ماده                          47ب( ماده                       46لف( ماده ا

 شرایط عمومی پیمان، گزینه ج صحیح است.  48طبق ماده  پاسخ(

 های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته  

تغذیه یک تابلو نیمه اصلی از تابلوی اصلی توسط کابل تک رشته انجام می گیرد. چنانچه هر فاز از این تابلوی   اجرا-نظارت  (23پرسش  
نیمه اصلی شامل سه کابل تک رشته باشد، و آرایش کابل ها بر روی سینی از مسیر تابلو اصلی تا تابلوی نیمه اصلی مطابق شکل زیر باشد،  

 (. استت؟ )مشخصات کابل های تک رشته از لحاظ اندازه، نوع، طول و غیره دقیقا مشابه هم کدامیک از گزینه های زیر صحیح اس

 
 .استالف( جریان عبوری از همه کابل ها یکسان 

 . استنیز یکسان   L3یکسان و در کابل های  L2یکسان، در کابل های  L1ب( جریان عبوری در کابل های 
 ج( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است. 

 د( هیچکدام 
رشته کابل رعایت نشده است و لذا ضرایب   9، ارایش مخصوص همتراز برای  13مبحث    82صفحه    1:  1-7-1-7-13طبق شکل  پاسخ(  

کاهشی باردهی کابل ها موثر است و جریان یکسان نخواهد بود، چرا که امپدانس ثابت است ولی نسبت به نحوه آرایش کابلها اندوکتانس  
  ان یکسان توزیع نمی شود. گزینه د صحیح است.تغییر میکند و جری

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

  به کامپیوتر شبکه های کابل فلزی های نردبان و ها سینی اتصال خصوص در زیر های گزینه  از یک  کدام اجرا-نظارت ( 24  پرسش
 است؟ صحیح زمین اتصال سیستم شینه  یا ترمینال

   ند.گرد وصل زمین اتصال سیستم یا شینه  ترمینال به  باید آنها انتهای یا  و یا ابتدا مسیر، کل در الکتریکی هدایت تداوم تامین ضمن( الف
 گردند. لصو زمین اتصال سیستم  شینه یا ترمینال  به باید آنها  انتهای و ابتدا مسیر، کل در الکتریکی هدایت تداوم تامین ضمن( ب
   مسیر کل در الکتریکی هدایت تداوم به الزامی، باشد شده وصل زمین  اتصال سیستم شینه  یا ترمینال به  آنها انتهای و ابتدا چنانچه( ج
   .استن
  اتصال سیستم شینه ا ی ترمینال به آنها انتهای و یا ابتدا اتصال به الزامی باشد، شده تامین مسیر  کل در  الکتریکی هدایت تداوم چنانچه( د

 .استن زمین
  ، گزینه ب صحیح است.13مبحث  28صفحه  1- 18-1-3-13« آیین نامه ذطبق بند » پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 اسیسات برقی بندی شده آزمون نظام مهندسی ت های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 110فصل چهارم صفحه از    3-9-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 109 صفحه   از  فصل چهارم  3-11 -4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل چهارم

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات     294و    375،  225کلمات »سینی«، »نردبان فلزی« و »کابل های شبکه کامپیوتر« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -برقی طراحی

 ی بوده با محصوالت ما قابل پاسخگوی  ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 ؟ است بتن داخل در شده دفن الکترود جنس ترین مناسب عنوان  به ی زیرها گزینه  از یک  کدام اجرا-نظارت ( 25  پرسش
 د( هر سه گزینه صحیح است                  ج( فوالد گالوانیزه عمقی داغ                  ب( فوالد با روکش مس           الف( مس 

 . استگزینه ج صحیح ، 13مبحث  165صفحه  4- 2- 10-1طبق جدول پ  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
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- کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  277و    63کلمات »بتن« و »فوالد دفن شده در داخل بتن« به ترتیب در صفحات  

 ظارت ن

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
باشد، حداقل تعداد زون مناسب سیستم اعالم حریق می مترمربع 70×70عرض یک طبقه در یک ساختمانطول و  مشترک   (26  پرسش

 ؟استاین طبقه چه تعداد 
 زون   6زون                               د(  5زون                               ج(  4زون                         ب(  3الف( 
 4900. از آنجایی که مساحت این طبقه،  استمتر مربع    2000، حداکثر مساحت هر زون  3مبحث    62صفحه    8-5-3طبق آیین نامه    پاسخ(

نامه قید شده    - . از طرفی در همین آییناستزون و یا بیشتر    3، پس حداقل تعداد زون مناسب برای این طبقه از ساختمان  استمتر مربع  
 . استب صحیح  گزینهداریم،  زون 4متر تجاوز کند، پس بنابراین حداقل نیاز به  60که طول هر زون در هر جهت نباید از 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  228از فصل نهم صفحه  2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 213 صفحه   از  فصل نهم 2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل نهم 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  364کلمه »منطقه بندی« در صفحه 

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی   47از فصل سوم صفحه   7-1-3بخش 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 باشد؟چقدر می mm  70×70 حداکثر سایز لوله برق جهت اتصال به قوطی اجرا  (27  پرسش

 PG  29د(                                  PG  21ج(                        PG  16ب(                           PG  5/13الف( 
 .است، گزینه ب صحیح 393نشریه  1به قوطی برق از فصل اول صفحه  ت لولهاز بخش توضیحات اتصاال 2طبق بند  پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
طبقه باالی همکف مفروض است. ارتفاع کف به کف طبقات  4طبقه زیرزمین، طبقه همکف و  4ساختمانی شامل  مشترک (28  پرسش

باشد. کدامیک از گزینه باشد. طبقه همکف طبقه تراز خروج میمتر می 5/3متر و طبقه باالی همکف  5قه همکف متر، طب 3زیرزمین 
 های زیر در خصوص نوع مرکز سیستم اعالم حریق این ساختمان صحیح است؟

 و هم از نوع متعارف باشد. آدرس پذیرتواند هم از نوع الف( باید از نوع متعارف باشد.                                  ب( می
 باشد. ها برای حل مسئله کافی نمیباشد.                                د( داده  آدرس پذیرج( باید از نوع 

، این ساختمان جزء ساختمان های عمیق به شمار می رود. همچنین طبق آیین 3مبحث    193صفحه    1-2-11-3طبق آیین نامه    پاسخ(
  گزینه   ان های عمیق باید از نوع آدرس پذیر باشد.همین مبحث، سیستم کشف و اعالم حریق برای ساختم  195صفحه    7-2-11-3نامه  

 . استج صحیح 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  67  از فصل سوم  صفحه   7-4-3بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  202و  48کلمات »آدرس پذیر« و »ساختمان عمیق« به ترتیب در صفحات  

 یه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارا 
 های زیر در خصوص اجرای لوله کشی برق در کف صحیح است؟کدام یک از گزینه اجرا ( 29  پرسش

 باشد. ها مجاز نمیهای بهداشتی و آشپزخانهالف( لوله کشی برق در کف سرویس
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 هادی کابل استفاده شود. ب( در صورتی که در کف پارکینگ لوله کشی برق صورت گیرد، باید از 

 .ج( قبل از اجرای لوله کشی در کف باید سطح بتن را تمیز و کامال مسطح نمود

 د( هر سه گزینه صحیح است. 
، 393نشریه    3از بخش توضیحات لوله کشی توکار از فصل اول صفحه    2و    3،  1گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق بندهای    پاسخ(

 . است د، گزینه صحیح و مد نظر گزینهصحیح می باشند. 

 ا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عین

 باشد؟قدر میچ kVA 900، حداقل ابعاد اتاق مولد برق به ظرفیت 393مطابق نشریه   اجرا  (30  پرسش
 m 4 ارتفاع= ، m 5 عرض=، m 7 ( طول=ب                                 m 4 ارتفاع=، m 5 عرض=  ،m 10 ( طول=الف

 m 3 ارتفاع=،  m 4 عرض=،  m 5 ( طول=د                                  m 3.5 ارتفاع=  ،m4  عرض=،  m 6 طول= ج(
 ، گزینه الف صحیح است.  393نشریه   130)حداقل ابعاد برای اتاق مولد برق( از فصل هفتم صفحه  1-7طبق جدول  پاسخ(

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

ک از انواع انشعابات  کدامی های تبلیغاتی جزءها و تابلو  دائم، چراغهای غیرهای برق، برقنامه تکمیلی تعرفهابق آیین مط  اجرا ( 31  پرسش
 باشند؟می برق

 ب( انشعابات برق مصارف آزاد  الف( انشعابات برق سایر مصارف  

 نییمطابق آبب   ج( انشعابات برق مصارف اشتراکی  ج( انشعابات برق مصارف عمومی  
 فه های برق، گزینه ب صحیح است. )انواع انشعاب های برق( از آیین نامه تکمیلی تعر 4-16طبق بند »ز« از ماده پاسخ( 

 کالس آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
شود، متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می ،های زیریک از گزینه در کدام مشترک ( 32  پرسش

 بایست نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید؟می
         کیلووات به باال باشد. 250قدرت درخواستی متقاضی از   (الف
 کیلووات باشد.  250کیلووات لغایت  150قدرت درخواستی متقاضی از ( ب
              کیلووات باشد. 150کیلووات لغایت  30( قدرت درخواستی متقاضی از ج

 صحیح است. د( گزینه الف و ب 
، متقاضی می بایست کیلووات باشد  250طبق جدول زیر، در صورتی که قدرت درخواستی و قراردادی متقاضی )دیماند( باالتر از    پاسخ(

 نسبت به واگذاری و قرار دادن زمین در اختیار شرکت برق، به جهت ایجاد پست برق اقدام نماید. گزینه الف صحیح است.  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  21فصل اول صفحه از   2-6-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل اول

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 20 صفحه  از  فصل اول 2-6-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل اول  

 س، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( با شرکت در کال

 ؟است  صحیح است زیر شکل مطابق آن تغذیه مدار که کویلی فن  خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا-ظارتن (33  پرسش

LI :جریان مصرفی فن کویل دور کند ،MI :جریان مصرفی فن کویل دور متوسط ،HI :و  جریان مصرفی فن کویل دور تندTI :  جریان
 نامی و قابل عمل ترموستات برای بارهای سلفی 
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LHالف( MTI I I I            )بLT MHI I I I           )جTH LMI I I I             )دLT MHI I I I=   

است  یباشد و فقط کاف ادیترموستات، ز ینام انیکه جر ستین ازیدهد، ن یفرمان م یکمک یچون طبق شکل ترموستات به رله ها پاسخ(
 انیجر  نیو ا  ،از دور کند است  شتریدور متوسط ب  انیو جر  ،از دور متوسط  شتریدور تند ب  انیجردر این حالت،    نماید.  کیرله را تحر  نیبوب

 . استج صحیح  گزینهاست.  شتر یترموستات ب انیها از جر

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 محل نصب پنل اعالمهای زیر در خصوص روشنایی در کدام یک از گزینه  ،مقررات ملی ساختمان 3مطابق مبحث  مشترک ( 34  پرسش
 صحیح است؟ حریق مرکزی

 باید روشنایی ایمنی پیش بینی کرد. (ب               ا ایمنی پیش بینی کرد.باید روشنایی اضطراری و ی (الف
 کند.وشنایی معمولی کفایت میباشد و ریاز به تمهیدات خاصی نمین  (د                                  کرد.باید روشنایی اضطراری پیش بینی    (ج

 ، گزینه الف صحیح است.  3مبحث  62صفحه  6-7-5-3طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 240کلمه »محل نصب پنل اعالم حریق مرکزی« در صفحه 

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  47 صفحه    سوماز فصل   7-1-3بخش  

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 . ؟ استباشد، ارتفاع آکس تابلو از کف تمام شده، چند سانتی متر  cm100چنانچه ارتفاع یک تابلو برق دیواری  اجرا  (35  پرسش
 170د(   140ج(  150ب(  160الف( 

سانتی متر از باالی تابلو تا کف تمام شده است. پس ارتفاع    210وسط تابلو است. ارتفاع نصب تابلو دیواری   ( Axeآکس )  پاسخ(
 سانتی متر است. گزینه الف صحیح است. 160از کف تا وسط تابلو  

 صنعت و معدن )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و 
 ای مناسب است؟های رشتهزنی المپهای زیر برای کلیدکدام یک از کنتاکتور مشترک ( 36  پرسش

 a5-ACد(                      AC-3 ج(                      b5-AC ب(                    AC-1 الف(

 جلد اول، گزینه ب صحیح است. 110مطابق نشریه  پاسخ(
 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   168فصل ششم صفحه از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل ششم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 145 صفحه  از  فصل ششم  6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل ششم

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
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هر    یآمپر برا  16  ی اتورینیم  دیبا کل  زیمدار پر  6هر مدار و    یآمپر برا  10  یاتور ینیم  دیبا کل  ییمدار روشنا  6شامل    یعیتوز  یتابلو  : مسئله
 40  یطیمح  طیبرق اجرا شده است، چنانچه شرا  یدر تابلو  ریبه صورت شکل ز  ف یرد  کیدر    یاتورینیم   د یعدد کل  12مدار مفروض است.  

 .دیپاسخ ده 39تا  37 پرسش ها باشد به  گراد یدرجه سانت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   یی مدار روشنا  کیآمپر )بدون خازن( در    0.45هر المپ    انیدو المپه با جر  کیسماتیتعداد چراغ فلورسنت پر  ممیماکز  مشترک  ( 37  پرسش
 ؟استچقدر 

 9( د                                 8( ج                                 7( ب                        6( الف
درجه سانتی   40آمپری که برای تغذیه چراغ ها استفاده می شود، در دمای    10طبق جدول فوق، میزان جریان دهی کلید مینیاتوری    پاسخ(

 عدد کلید  10. همچنین طبق یکی دیگر از جداول فوق، ضریب تصحیح همجواری در صورتی که بیش از استآمپر  9.7گراد برابر 
. پس است  0.6عدد کلید مینیاتوری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(، برابر    12باشند ) که در این سوال نیز  مینیاتوری در کنار هم قرار گرفته  

9.7میزان جریان دهی کلید مینیاتوری در این حالت برابر است با:                            0.6 5.82 5.82C CI I A=  = → = 
 ، می توانیم تعداد المپ ها را محاسبه نماییم:    استآمپر  0.45با توجه به اینکه جریان عبوری از هر المپ برابر  

5.82
12.9

0.
2

4
1

5

C

i

m m m mn n n n
I

I
 →  → =→  

عدد    6  ، پس تعداد چراغ هایاستعدد    12  ، و تعداد المپ هایاستالمپ    2با توجه به آنکه در سوال بیان شده هر چراغ فلورسنت دارای   
   .است. گزینه الف صحیح است

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 ون نظام مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  156ششم صفحه از فصل   4-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل ششم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 137 صفحه  از  فصل ششم  4-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل ششم

 آمپراژ کلید های مینیاتوری در درجه حرارت های متفاوتجدول مربوط به 

50 C 40 C 30 C 20 C  
  جریان نامی کلید مینیاتوری 

(A ) 

5/5 8/5 6 2/6 6 

3/9 7/9 10 3/10 10 

7/14 4/15 16 6/16 16 

4/18 2/19 20 8/20 20 

7/22 24 25 26 25 

 جدول مربوط به ضریب کاهش باردهی کلید های مینیاتوری نا ی از همجواری آنها 

 تعداد کلیدها  1تا  3 4تا  6 7تا 9 ≥10

 ضریب 1 8/0 7/0 6/0
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 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
  ؟ است مدار چه تعداد  کی یزهایتعداد پر ممیآمپر باشد، ماکز 0.7 زی هر پرچنانچه مصرف برق  مشترک ( 38  پرسش

 14( د                           13(  ج                               12( ب                              11( الف
درجه سانتی   40آمپری که برای تغذیه پریزها استفاده می شود، در دمای    16طبق جدول فوق، میزان جریان دهی کلید مینیاتوری    پاسخ(

برابر   از  استآمپر    4/15گراد  بیش  از جداول فوق، ضریب تصحیح همجواری در صورتی که  عدد کلید    10. همچنین طبق یکی دیگر 
. پس  است  6/0عدد کلید مینیاتوری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(، برابر    12باشند ) که در این سوال نیز    مینیاتوری در کنار هم قرار گرفته 

15.4                 میزان جریان دهی کلید مینیاتوری در این حالت برابر است با:            0.6 9.24 9.24C CI I A=  = → = 
 ، می توانیم تعداد پریزها را محاسبه نماییم:      استآمپر  7/0با توجه به اینکه جریان عبوری از هر پریز برابر  

9.24
13.2

0.
2

7
1C

m

i

m m mn n n n
I

I
 →  → =→  

  .استگزینه ب صحیح 

  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  156از فصل ششم صفحه  4-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل ششم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 137 صفحه  از  فصل ششم  4-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل ششم

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 ک ی  آمپر )بدون خازن(، کدام  0.45هر المپ   انیالمپه با جر  دو  کیسماتیعدد چراغ فلورسنت پر  10به جهت داشتن    مشترک  (39پرسش  

 است؟ حیصح یاتورینیم ی ها دیجهت کل ریز یها شیاز آرا

             ج(                   ب(              الف(     

 .مدار قرار داد  کیعدد چراغ را در  10توان  ینم  یطیشرا چی( تحت هد

باید به دنبال ضریب همجواری باشیم، تا نحوه قرارگیری کلیدهای مینیاتوری در کنار یکدیگر مشخص شود. طبق جدول فوق،   پاسخ(
. با توجه استآمپر    7/9درجه سانتی گراد برابر    40میزان جریان دهی کلید مینیاتوری که برای تغذیه چراغ ها استفاده می شود، در دمای  

. از طرفی نیز جریان استعدد    20  ، پس تعداد المپ های استعدد    10  ، و تعداد چراغ هایاستالمپ    2دارای  به آنکه هر چراغ فلورسنت  
0.45                      . پس:                     استآمپر  45/0عبوری از هر المپ،  20 0.45 9 9m CCI n I = → = 

9
9.7 0.92

9.
2

7
0.9C n n nI   =   = = →  

با توجه به  است.    92/0، پس به همین دلیل مقدار ضریب همجواری نیز بیشتر از  است  9/0باالتر از    Icبه دلیل آنکه مقدار جریان عبوری از  
 جدول فوق )ضریب همجواری( و همچنین مقدار ضریب همجواری بدست آمده، گزینه ج بهترین حالت و گزینه صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  156از فصل ششم صفحه  4-6بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی   فصل ششم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 137 صفحه  از  فصل ششم  4-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فصل ششم
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 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

عدد فن دمنده   کیها،    نیماش CO گاز  هیتخل  یدر حالت نرمال برا  .باشدیدو عدد فن دمنده و دو عدد فن مکنده م  یدارا  ینگیپارک  (مسئله 
به پرسش  .هر دو فن دمنده و هر دو فن مکنده کار خواهند کرد ،قیاز حر  یدود ناش هیو در حالت تخل ،کنند یعدد فن مکنده کار م کیو 

 .دیپاسخ ده 41و  40 های

 فن ها چه است؟  هیکابل مناسب تغذ اجرا  ( 40  پرسش

 .است حیصح نهی( هر سه گزد        CU/PVC/PVC( ج            CU/XLPE/PVC( ب            CU/MGT/CWS/XLPE( الف

( این مقاومت  یکام  یا  شه ینوار ش)  MGTکابل باید از نوع مقاوم در برابر حریق باشد. میکا یک ماده مقاوم در برابر حریق است که    پاسخ(
 صحیح است. مارپیچ است. گزینه الف هم مرکز  لدیشنیز معرف  CWSرا دارد. 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

ها    فن   ؟ استها    نگیدر پارک  قیاز حر  یدود ناش  هیتخل  یفن ها  هیمدار تغذ ن یمناسب تر  ر یز  یها  نهیاز گز  کیکدام  مشترک (41 پرسش
 .شوند یاستفاده م قیاز حر یدود ناش هیتخل یبرا قی ها و در حالت حر نیماش CO گاز هیتخل یدر حالت نرمال برا

 4( شکل د                                  3( شکل ج                        2( شکل ب                          1( شکل الف

 
 

نیز فاقد کلید اصلی در   3به دلیل آنکه فاقد مدار راه انداز اتوماتیک جهت فن تخلیه است، اشتباه است. شکل    2و    1شکل های    پاسخ(
 ورودی برای قطع و وصل دستی بوده و اشتباه است. گزینه د صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  154فصل ششم صفحه از   3-6بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی   فصل ششم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 135 صفحه  از  فصل ششم  3-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل ششم

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟ حیها صحموتور یقدرت انفراد بیدر خصوص اصالح ضر ریز یها نه یاز گز کیکدام اجرا  (42  پرسش

 - 95/0قدرت معادل    بیضر  یحالت موتور دارا  ن یدر ا  ،یقدرت موتور به صورت انفراد  بیاصالح ضر  ی( در صورت استفاده از خازن برا لفا
 .استدر حالت بار کامل  98/0
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 ی ب  طیموتور در شرا  یقدرت ظاهر   ٪90معادل    باًیخازن تقر  ویقدرت راکت  د یبا  ،یقدرت موتورها به صورت انفراد  بیاصالح ضر  ی( براب

 .باشد یبار

در   9/0قدرت معادل  بیضر یحالت موتور دارا نیدر ا ،یقدرت موتور به صورت انفراد بیاصالح ضر یاستفاده از خازن برا( در صورت ج
 .است  یبار یحالت ب

 .است حیصح نهی( هر سه گز د

 . استگزینه ب صحیح ، 393 هی نشر 173از فصل نهم صفحه  3-9طبق آیین نامه  پاسخ(

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 است؟ حیژنراتور( صح زلیبرق )د یمولدها اتوریدر خصوص راد ریز یها نه یاز گز کیکدام اجرا ( 43  پرسش

 .استمجاز ن  یطیشرا چیاز مولد برق تحت ه اتوریمتصل به مولد برق باشد و دور کردن راد دیهمواره با اتوری( رادالف

 .استژنراتور  -از اتاق موتور اتوریدور کردن راد ،برق  یمولدها  یو صدا سر کاهش قابل مالحظه یاز روشها  یکی( ب

 .باشد اتوریبرابر با سطح راد دیهوا با یخروج  چهیهوا و در یورود چهی( سطح درج

 .است حیهر دو صح جو  الف یها نه ی( گزد
 باشند.  یم  غلط  393  هینشرفصل هفتم    137صفحه    3-5-7و    2-5-7،  6-7گزینه های الف و ج به ترتیب طبق آیین نامه های    پاسخ(

 فصل هفتم همان نشریه، صحیح است. گزینه ب، گزینه صحیح و مد نظر است.  137صفحه   6-7گزینه ب نیز طبق آیین نامه 

 (عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید 

 است؟ حیژنراتور( صح زلیبرق )د یاگزوز مولدها ستمیدر خصوص نصب س ریز یها نهیاز گز کیکدام اجرا  (44  پرسش

 .استراندمان آن  شیموتور و افزا یخوب برا یکار  طیکننده شرا نیاگزوز، تضم ستمی( عملکرد درست سالف

 .استن یاگزوز الزام یدر انتها یوزن  چهی( نصب درب

 .جداره مخصوص استفاده شوددو یاز غالف ها دیبا ر یعبور لوله اگزوز در طول کل مس ی( براج

 .است حیصح نهی( هر سه گز د
غلط می باشند. گزینه   393فصل هفتم نشریه    133صفحه    3-2-7و    4-2-7گزینه های ب و ج به ترتیب طبق آیین نامه های     پاسخ(

 هفتم همان نشریه صحیح است. گزینه الف گزینه صحیح و مد نظر است.از فصل  133صفحه  1-2-7الف طبق آیین نامه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 است؟ حیژنراتور( صح زلیبرق )د یمولدها  ریو لرزه گ ونیدر خصوص فونداس ریز یها نه یاز گز کیکدام اجرا ( 45  پرسش

 یاسازآن ج  یدستگاه در داخل بتن و رو  ازیالزم، مطابق ن  یمتر ارتفاع داشته و بولت ها  یسانت  16حداقل    د یمولد برق با  ونیفونداس(  الف
 .شوند

 .پر شود ،کننده یبند بماده قابل انعطاف و آ  کی لهیبه وس دیمجاور با واری د ایکف و  یمولد برق و دال بتن ونیفونداس نی( بب

و در    ونیفونداس  یرو  رها،یبا واسطه لرزه گ  دیشود، با  ینصب م  کپارچهی  یآهن  یشاس  کی  یژنراتور مولد برق که رو  - ( مجموعه موتور  ج
 .حالت تراز، محکم گردد

 .است حیصح نهی( هر سه گز د
 یم   حیصح  393  هینشرفصل هفتم    133صفحه    3-1- 7و    2- 1-7،  1- 1-7گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق آیین نامه های    پاسخ(
 .است و مد نظر حیصح نهید گز گزینهباشند. 

 )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن 
به   دیکل یدو حالت مداربند  رراهه د  کیتک پل    دیکل  کیبرق متصل به    یدر خصوص تعداد لوله ها   نهی گز  نیمناسب تر  اجرا  (46  پرسش

 ؟استچراغ به چراغ چه  یو مداربند  ،دیکل

 چراغ به چراغ سه لولهمداربندی  -سه لوله  دیبه کل دیکلمداربندی ( الف

  لوله کیچراغ به چراغ مداربندی  -سه لوله  دیبه کل دیکلمداربندی ( ب
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 لوله ک یچراغ به چراغ مداربندی  -لوله  کی دیبه کل دیکلمداربندی ( ج

 چراغ به چراغ دو لولهمداربندی  -سه لوله  دیبه کل دیکلمداربندی ( د
چراغ به چراغ هم فقط یک لوله شامل دو یا سه رشته سیم است. مداربندی  کلید به کلید سه لوله است.  مداربندی    393طبق نشریه    پاسخ(

 گزینه ب صحیح است.

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 ؟است توکار چه  یبا لوله کش ینصب چراغ روکار در سقف اصل یبرا  ازیمورد ن زاتیدر خصوص تجه نهی گز نیمناسب تر  اجرا ( 47  پرسش

 چراغ  -و رول پالک  چیپ -  نالیترم -( لوله برق الف

 چراغ -و رول پالک  چیپ -( لوله برق ب

 چراغ - یکیسر لوله پالست -و رول پالک  چیپ - نال یترم -( لوله برق ج

 چراغ - یکی سر لوله پالست -و رول پالک  چیپ  - برق  میجعبه تقس -( لوله برق د

 . استصحیح  دگزینه  ، 393 هینشر  47صفحه  سومفصل از  جزئیات تیپ نصب چراغ روکار در سقف اصلی با لوله کشی توکارطبق  پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 است؟ حیصح کفبرق در  یلوله کش یدر خصوص اجرا ریز یها نهیاز گز کیکدام اجرا-نظارت ( 48  پرسش

 .استمجاز  یگونه شرطچی( بدون هب                                                        .ممنوع است ی( به طور کلالف

 .استمجاز  یفوالد ی( فقط به شرط استفاده از لوله هاد    .استمجاز  صلب یک یپالست ای یفوالد یلوله ها( به شرط استفاده از ج
 گزینه ج صحیح است. ، 13مبحث  91صفحه  5-3-7-13طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی بقه های طکتاب درسنامه و پرسش  53دوم صفحه از فصل   7-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 185 صفحه  هفتماز  فصل   4-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   196و    328کلمات »لوله های فوالدی یا پالستیکی صلب « و » زیر کف« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -یطراح

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 ؟است ن یالزام یکیمکان  هینصب ترانسفورماتور تهو یبرا ر،یز یها نهیاز گز کی در کدام اجرا-نظارت ( 49  پرسش

 آمپر لوولتیک 1000 تینصب ترانسفورماتور به ظرف یو برا ،متر 7/4متر مربع و به ارتفاع  3/4×  2/3 به ابعاد اتاق( الف

 آمپر لوولتیک 500 تیبه ظرف ترانسفورماتورنصب  یو برا ،متر 4/3متر مربع و به ارتفاع  4×  3 به ابعاد اتاق( ب

 آمپر لوولتیک 1600 تینصب ترانسفورماتور به ظرف یو برا ،متر 4/3اع متر مربع و به ارتف 5/4 × 5/3  به ابعاد اتاق( ج

 ت.اس حیصح نهی( هر سه گز د

   ، گزینه الف صحیح است.13مبحث  52صفحه   3-3- 5-13طبق جدول  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  74فصل سوم صفحه از   6-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  سومفصل 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 41 صفحه  سوماز  فصل   1-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   سومفصل 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 17کلمه »ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور« در صفحه 
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 یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(   کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی

 است؟ حیصح ریز یها نه یاز گز ک یکدام  اجرا-نظارت ( 50  پرسش

 .است یبرنوریهمواره از نوع ف بانیپشت یکابل ها( الف

 .گردد یم نییتع گریمشخصات د ریتک مود و سا ا یآن، نوع چند مود و  یاز بابت تعداد رشته ها  یبرنوری( مشخصات کابل فب

 .استساختار ستاره  یدارا بانیل پشتبکا یمورد استفاده در کابل کش ی( توپولوژج

 .است حیهر دو صح جو  ب یها نه ی( گزد

صحیح بوده و گزینه الف نیز   13مبحث    111صفحه    4- 2-7-9-13گزینه های ب و ج طبق بندهای »الف« و »ب« آیین نامه    پاسخ(
 نامه، اشتباه است. گزینه د، گزینه صحیح و مد نظر است.طبق بند الف همین آیین 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  239فصل نهم صفحه از   5-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  نهم فصل 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 181از فصل هفتم صفحه  1-3-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 291کلمه »کابل پشتیبان« در صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

  ؟ است  یحفاظت ریبرقگ  کیانتخاب مشخصات  یپاسخ برا نیمناسب تر ریز یها نهیاز گز کیکدام مشترک (15پرسش  

 اتصال کوتاه انیولتاژ قابل تحمل، حداکثر جر( حداکثر الف

 اتصال کوتاه انیتراز ولتاژ حفاظت، حداکثر جر ای( سطح و ب

 اتصال کوتاه انیاتصال کوتاه و حداقل جر انیتراز ولتاژ حفاظت، حداکثر جر ای( سطح ج

 ضربه  انیجر ایحداکثر و  انیجر ،یکیالکتر هیتخل انیتراز ولتاژ حفاظت، جر  ای( سطح و د

 ، گزینه د صحیح است.13مبحث   22صفحه  3-16-1-3-13طبق بند »ت« آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   ت آکادمیانطباق با محصوال 
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  133چهارم صفحه از فصل   11-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی چهارم فصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 111 صفحه  چهارماز  فصل   12-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   چهارمفصل  

- کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی   99و    69کلمات »برقگیر حفاظتی« و »تجهیزات برقگیر حفاظتی« به ترتیب در صفحات  

 ظارت ن

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟ حیصح ریز یها نه یاز گز کیها کدام در کارگاه یکیالکتر ساتیتاس ینامه حفاظت نییمطابق آ اجرا  ( 25  پرسش

 .مناسب مجهز شوند RCD دیکل کیبه  دیبا ،ی کیالکتر اریس زاتی( تمام تجهالف

 .استمجاز  یحفاظت در برابر برق گرفتگ یبرا نیاتصال زم ستمیس نیگزیبه عنوان جا RCD دی( استفاده از کلب

 .ممنوع است یولت به طور کل 50از  شیبا ولتاژ ب یدست  یها( استفاده از چراغ ج

 .ممنوع است یبه طور کل اریس ی کیالکتر ی( استفاده از المپ هاد

، صحیح است. گزینه ب نیز  در کارگاه ها  یکیالکتر  ساتیتاس  ینامه حفاظت   ن ییآ  9از فصل چهارم صفحه    87گزینه الف طبق ماده    پاسخ(
از فصل پنجم    99و    97همین آیین نامه غلط است. گزینه های ج و د نیز به ترتیب طبق ماده های    9از فصل چهارم صفحه    84طبق ماده  

 همین آیین نامه غلط می باشند. گزینه الف مد نظر است.   9صفحه 
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 رکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( با ش

  حیها صح  نه یاز گز  کیزام به قابل دسترس بودن آن، کدامو ال  سقف کاذببا توجه به نصب دتکتور در داخل    اجرا-نظارت  ( 35  پرسش
 است؟

 .از نوع قابل برداشت باشد سقف کاذب( الف

 قابل برداشت  ریغ کاذب یسقفهادر  یدسترس چهیدر ینیب شی( پب

 ی(نصب شده در سقف )با ابعاد مناسب قابل دسترس یچراغ ها قیاز طر ی( دسترسج

 .است حیصح نهی( هر سه گز د

، دتکتورهای نصب شده در داخل سقف و کف کاذب، باید قابل دسترس باشند. 13مبحث  196صفحه  17-1-4طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 هر یک از گزینه های الف، ب و ج به نوعی به قابل دسترس بودن سقف کاذب اشاره کرده اند. گزینه د صحیح است.  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه امه و پرسش کتاب درسن 222نهم صفحه از فصل   2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  نهم فصل 

   نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 209نهم صفحه از  فصل  2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  نهم فصل 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 99کلمه »سقف کاذب« در صفحه 

 کیفیت )کلیک کنید(عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از 

 است؟  حی کابل صح  ای  میبه عنوان محافظ س  لنیات  یپل   یدر خصوص استفاده از لوله ها  ریز  یها  نهیاز گز  کیکدام  اجرا-نظارت   (45  پرسش 

 .استکار مجاز رو ستمیس یبرا  لنیات ی( استفاده از لوله پلالف

 .ممنوع است یبه طور کل لنیات ی( استفاده از لوله پلب

 .استمجاز  لنیات یصورت نصب در داخل بتن، استفاده از لوله پل( در ج

 .وجود ندارد لنیات یدر خصوص استفاده از لوله پل یتی( محدودد

، استفاده از لوله های پلی آمید و یا سایر لوله های پالستیکی که در معرض 13مبحث    90صفحه    2-2- 3-7-13طبق آیین نامه    پاسخ(
به طور کلی ممنوع است. بنابراین لوله پلی اتیلن که جز لوله های غیرفلزیست به صورت روکار نصب شود   آتش مشتعل شده و می سوزد،

  امکان آسیب وجود داشته ممنوع است. گزینه ب صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 185هفتم صفحه از  فصل  4-7بخش 
 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  هفتمفصل 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 است؟ حیصح هازیپرو ها  دیکلبرق پشت  یها میجعبه تقسدر خصوص  ریز یها نه یاز گز ک یکدام  اجرا-نظارت ( 55  پرسش

 .متصل گردند یحفاظت یبه هاد دیبا یفلز  یها میجعبه تقس( الف

 .متصل گردند یحفاظت یبه هاد د یبا قیعا یداخل هیو رو یفلز ییبا صفحات رو یها میجعبه تقس( ب

 .گردد ینیب شیپ یحفاظت یالزم جهت اتصال به هاد داتیتمه دیبا قیعا  یها میتقس یجعبه ها ی( براج

 .است حیهر دو صح بو  الف یها نه ی( گزد

همین آیین نامه، گزینه ب   1، گزینه الف صحیح است. همچنین طبق تبصره  13مبحث    95صفحه    2-1-8-13طبق آیین نامه    پاسخ(
 غلط است. گزینه ج نیز کامال اشتباه است. گزینه الف، گزینه صحیح و مد نظر است. 

 طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 192هشتم صفحه از  فصل  1-8بخش 
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 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  هشتمفصل 

کتاب واژگان کلیدی   303و    242،  132،  28کلمات »پریز«، »جعبه تقسیم«، »صفحات رویی فلزی« و »کلید« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -تاسیسات برقی طراحی

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
که اجازه   ،ی از مهندسان عضو شخص حقوق  یک ی  یتخلفات انتظاممربوط به    یمجازات انتظامدر مورد    نهیکدام گز  مشترک  ( 56  پرسش

 حیصح  کنندیمبادرت م  بکارانهیفر  یمهندس  یهاتیبدهد که به فعال  یمتبوع خود را به اشخاص  یسوء استفاده از نام و نشان شخص حقوق
 است؟

 از درجه سه به باال یمجازات انتظام( ب                            از درجه چهار تا پنج یمجازات انتظام( الف

 تا سه کیاز درجه  یمجازات انتظام(  د                                 از درجه سه تا پنج یمجازات انتظام( ج

 کتاب قانون نظام مهندسی، گزینه ج صحیح است.  192صفحه  91از بند ب ماده   11طبق بند  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  159 صفحه   هشتم از فصل  4-3-2-8بخش 

- کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی   334و    101کلمات »تخلفات انضباطی« و»مجازات انتظامی« به ترتیب در صفحات  

   ظارتن

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 اجرا گردد،   وارید به با نصب بست B و A دو نقطه نیو روکار ب یقرار است به صورت افق NYY 2mm6×5 به مقطع   یکابل( مسئله 

تا   57  پرسش ها  به    .است  NYY  2mm6×5،    mm  18.5کابل    یقطر خارج  .شوند  یوصل م  واریبا بست به د B و A کابل ها در نقاط
 .دیپاسخ ده 59

 
 ؟است چه  B و A نقاط یها مورد استفاده با احتساب بست یها تعداد بست نیمناسب تر اجرا-نظارت ( 57  پرسش

 68( د                        67( ج                           69( ب                    70( الف

برابر قطر خارجی   20، فاصله بین دو بست در کابل های بدون روکش فلزی،  13مبحث    86صفحه    2- 2-7-13طبق آیین نامه  پاسخ(  
20کابل مربوطه است. فاصله بین دو بست برابر است با:                                     20 18.5 370 37D mm cm =  = = 

متر است، پس:                                                           B ،25و  Aاز آنجایی که فاصله بین نقاط 
25 2500

2500
67.56

37

L m cm= =

=
 

 گزینه ب صحیح است.  جمع می کنیم. (Bو  A( گرد کرده و با دو بست ابتدا و انتها ) 67عدد را به سمت پایین گرد )

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179هفتم صفحه از  فصل   3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 .گردد( ی؟ )از ضخامت بست ها صرفنظر ماستچقدر   Bتا  Aمورد استفاده از نقطهمتراژ کابل  اجرا-نظارت ( 58  پرسش
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  m 25/26(  د                                    m 25( ج                            m 88/26(  ب                             m 26( الف

 5، به منظور حفاظت کابل در تنش های مکانیکی حاصل از اتصال کوتاه حدود  13مبحث    87صفحه    2-2-7-13طبق آیین نامه    پاسخ(
  .استدرصد اضافه طول برای کابل پیش بینی گردد. گزینه د صحیح 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55صفحه از فصل دوم  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179هفتم صفحه از  فصل   3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 ر یز یها نهیاز گز کیاستفاده شود، کدام  YRNY2mm 6×5 کابل از NYY2mm 6×5کابل  یجاچنانچه به  اجرا-نظارت (59 پرسش

  (است NYY2mm 6×5 ،mm 5/22کابل   یاست؟ )قطر خارج حیصح

 .کندینم  یریی( تعداد بست ها کم و متراژ کابل مورد استفاده تغب     .کند   ینم  یرییو متراژ کابل مورد استفاده تغ  ش ی( تعداد بست ها افزاالف

 .ابدی ی( تعداد بست ها کم و متراژ کابل مورد استفاده کاهش مد            .ابدی یم شی( تعداد بست ها کم و متراژ کابل مورد استفاده افزاج

افزایش می  D*35چون کابل دارای روپوش فلزی است لذا فاصله بست ها به  ،13مبحث  86صفحه  2- 2-7-13طبق آیین نامه  پاسخ(
 . استصحیح  گزینه بیابد و درنتیجه تعداد بست ها کاهش می یابد ولی طول کابل تغییری نمی کند. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 ات برقی بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55صل دوم صفحه از ف 8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179هفتم صفحه از  فصل   3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 7ساختمان    کیطرح ها و نظارت بر آنها در    ه یدر ته  یو برق  یکیمکان  ساتیاستفاده از خدمات مهندسان تاس  یبرا  مشترک  ( 60  پرسش
 است؟ حیصح نهیمتر مربع کدام گز 4800 یربنایطبقه با ز

ها از مهندسان  نظارت بر طرح  یو برا   ،و باالتر  1  هیپا  یو برق   یکیمکان  ساتیتاس  تیصالح  یطرح ها از مهندسان دارا  هیته  ی( براالف
 و باالتر  2 هیپا یو برق یک یمکان ساتیتاس تیصالح یدارا

 و باالتر کی هیپا یو برق یکیمکان ساتیطرح ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاس هیته ی( براب

 و باالتر 2 هیپا یو برق یکیمکان  ساتیطرح ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاس هیته ی( براج

 یها از مهندسان دارانظارت بر طرح  یو باالتر و برا  2  هیپا  یو برق  یکیمکان  ساتیتاس  تیصالح  یطرح ها از مهندسان دارا  هیته  ی( براد
 و باالتر 3 هیپا تی صالح

، این ساختمان جزء ساختمان های گروه ج محسوب می شود. همچنین طبق 2مبحث    79صفحه    2-1-18و    1-1-18طبق ماده    پاسخ(
  سات یتاسطراحی    تی صالح  یطرح ها از مهندسان دارا  ه یته  یبراهمین مبحث، در ساختمان های گروه ج،    81صفحه    13جدول شماره  

  و باالتر   2  هیپا  یو برق  یکیمکان  ساتیتاسنظارت    تی صالح  یها از مهندسان دارانظارت بر طرح   یو برا  ،و باالتر  1  هیپا  یو برق  یکیمکان
   استفاده می شود. گزینه الف صحیح است.

 کنید(  به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک
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 کدام یک از شکل های زیر از بابت محل نصب کلید جریان باقیمانده در یک تابلوی انتهایی صحیح است؟ مشترک (1پرسش  

 
 د( هر سه گزینه صحیح است.  3ج( شکل   2ب( شکل   1الف( شکل 

 300در    RCD، از یک  1باید آخرین وسیله حفاظتی باشد. در شکل    RCD،  13مبحث    78صفحه    6-6-2-6-13طبق آیین نامه    پاسخ(
برای حفاظت بیشتر برای حفاظت تجهیزات    RCD،  2میلی آمپری در ورودی فیدرها استفاده کرده تا سلکتویته را رعایت کند. در شکل  

، برای حفاظت تجهیزات و افراد در برابر برقگرفتگی استفاده می شود. گزینه د صحیح 3شکل    داخلی تابلو در فیدرهای خروجی است. از
 است. 

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 306کلمه »کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده« صفحه 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
حنی تغییرات دمای محیط یک ساختمان در طول یک شبانه روز در فصل تابستان و نیز من  منحنی بار یک ساختمان  طراحی  ( 2پرسش  

 مطابق شکل زیر می باشد. محاسبه افت ولتاژ برای سایز کابل ورودی ساختمان در چه ساعتی در طول یک شبانه روز باید انجام گیرد؟ 
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 14-16ب( ساعت       12-14ساعت الف( 

 های »الف« و »ب« هر دو صحیح است. د( گزینه       16-18ج( ساعت 
توان و دما تاثیر مستقیم بر روی افت ولتاژ داشته و بهترین روش کاهش افت ولتاژ، افزایش سطح مقطع کابل است. در نتیجه پیک  پاسخ(

مقدار توان    16الی    14ی  کیلووات، و در بازه زمان  80، مقدار توان معادل  14الی     12در بازه زمانی  هر دو منحنی بر روی آن تاثیر دارد.  
توان مستقیما در رابطه افت ولتاژ وجود داشته اما دما به صورت ضریبی )در حد چند دهم( به مقاومت ضرب شده   کیلووات است. 50معادل 

مچنین است و تاثیرش در مقایسه با توان بسیار کمتر است. ه  1و همین مقاومت به ضریب توان )کوسینوس فی( ضرب می شود که کمتر از  
 10درجه( تنها    40درجه( نسبت به دما قبل )  50کیلووات( دو برابر بوده اما پیک دما )  40کیلووات( نسبت به توان قبل )  80پیک توان )

 گزینه الف صحیح است.   خواهد بود. 14الی  12پس مبنا انتخاب براساس بازه زمانی درصد( افزایش دارد،  20درجه )

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  34فصل دوم صفحه از   1-4-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 32از فصل دوم صفحه  1-2-2بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 در تاسیسات برقی صحیح است؟ همبندیکدام یک از گزینه های زیر در خصوص  مشترک (3  پرسش

  EMIب( حفاظت سیستم های الکترونیکی در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی                    ایمنی در برابر برق گرفتگیالف( 
 هر دو صحیح است.  بو  الفد( گزینه های                       ج( کاهش جریان اتصال کوتاه

جلوگیری امواج الکترومغناطیس    و تداخلمی تواند از برق گرفتگی  ، همبندی کمکی  [4مرجع ]   231صفحه    2- 2-621طبق بند    پاسخ(
 صحیح است. د گزینه .نماید

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی   404  و  47به ترتیب در صفحات    همبندی کمکی برای همولتاژ کردن«  کلمات »

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

. است مفروض زیر شکل مطابق کنند، می تغذیه را بار  UPS 33% دستگاه  هر که UPS دستگاه سه توسط اریب مشترک (4  پرسش
 هر نامی ظرفیت) کرد؟  خواهند تغذیه را بار درصد چند کدام هر سه شماره و دو شماره هایUPS  ،گردد خارج مدار از UPS -1 چنانچه
 ( باشد می بار  کل معادل UPS دستگاه
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 66د(                          100ج(                             50ب(                            33الف( 
درصد( را تغذیه و تامین می کنند. با    33در مدار بوده، و هر کدام معادل یک سوم از بار )  UPS( در حالت کار عادی هر سه دستگاه  پاسخ 

دیگر،   UPSها، دو   UPSباشد«، پس با کنار رفتن یکی از  می بار کل معادل UPS دستگاه هر نامی توجه به اینکه گفته شده که »ظرفیت
 . گزینه ب صحیح است.هر کدام نیمی از بار را تغذیه می کنند

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 ؟ نیستدر کدام یک از دیاگرام های توزیع شکل های زیر تحت هیچ عنوانی الزامی  ایجاد همبندی اضافی مشترک (5  پرسش

 
 .( در تمام گزینه ها الزامی استد                    3 لک( شج                         2( شکل ب                           1( شکل الف

مبحث   154صفحه    5-8-2-1پ    آیین نامه   طبقاجرای همبندی اضافی ارتباطی با اینکه بارها از چه منابعی تغذیه می شوند ندارد و    پاسخ(
 ، اگر کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل حفاظتی وجود داشته باشد، باید همبندی اضافی اجرا شود. گزینه د صحیح است. 13

 طالیی(   ا محصوالت آکادمیانطباق ب

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  118ز فصل چهارم صفحه ا 8-4بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل چهارم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندسبخش    از فصل چهارم صفحه 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 ؟ نمی باشدها صحیح  آتریومکدام یک از گزینه های زیر در خصوص  مشترک (6 پرسش 

 است، باید مجهز به شبکه بارنده خودکار تایید شده باشد. آتریوم( کل ساختمانی که دارای الف
 .ستین یالزام ومیآترشبکه بارنده خودکار در سقف  لهیمتر باشد، محافظت به وس 17از  شیارتفاع ب یدارا ومیآترچنانچه سقف  (ب
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 .محافظت مجهز باشند یبه دوربند مستقل برا دیبا ومیترآ یموجود در داخل فضا یپلکان ها ج(
 .( هر سه گزینه صحیح استد

  . باشند   یم  حیصحهمین آیین نامه     2و تبصره    3از مبحث    191صفحه    2-1-11-3نامه    نییطبق آ  بیبه ترت  بالف و    یها  نهیگز  پاسخ(
 است.مورد نظر صحیح و  نهیگز  جاشتباه است. گزینه  همین مبحث 192صفحه  1-5-1-11-3نامه  نییطبق آنیز  ج نهیگز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 47کلمه »آتریوم« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
تاده در یک واگن قطار مترو  طراحی (7پرسشش   ته و ایـس ـس افرین نـش د. مدت  10نفر اـست. هر قطار مترو دارای  160تعداد مـس واگن می باـش

به همان و   مسافرین پیاده  30در هر توقف قطار در یک ایستگاه % .دقیقه می باشد 2زمان متوالی رسیدن و توقف دو قطار در یک ایستگاه  
تگاه ده از قطار مترو به بیرون ایـس افرین پیاده ـش وند. برای تخلیه مـس وار می ـش بت نیز ـس ب ترین   ،نـس ت. مناـس ده اـس تفاده ـش از پله برقی اـس

 درجه می باشد(  35)ها(  اری زاویه شیب پله برقیگزینه برای پله های برقی چه می باشد؟ )به دلیل محدودیت های معم
 متر  1مجموعه پله برقی با عرض  دو( ب   متر 1 ( یک مجموعه پله برقی با عرضالف

 متر 8/0 ( دو مجموعه پله برقی با عرضد   متر  8/0 مجموعه پله برقی با عرضیک ( ج
مدت زمان بین  نفر( در هر دو دقیقه )  480این افراد )درصد    30( نفر است.  160×10)  1600زمان  صورت همتعداد کل مسافران به   پاسخ(

  تعداد کل افراد در یک ساعت برابر است با:  است، پس ( توقف هر قطار و رسیدن قطار بعدی
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. حداقل عمق پله  متر بر ثانیه می باشد  5/0در این حالت حداکثر سرعت پلکان برقی    15مبحث    41صفحه    11-1-3-15طبق آیین نامه  
 را بدست آوریم:   Kبرای محاسبه عرض پله باید است.  38/0همین مبحث،  47صفحه  9-5-3-15نیز طبق آیین نامه 
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برقی باید باشد و برای بیش ، یک پله  2برابر    k، تا  15مبحث   43عدد بدست آمده برای مجموع عرض های پله برقی هاست، طبق صفحه  
 2است، پس مقدار     52/1برابر    kاز آن باید از دو یا چند پله برقی استفاده کرد )گزینه های الف و ج اشتباه است(. با توجه به اینکه نصف  

 گزینه ب صحیح است. متر خواهد بود.  1انتخاب شده و عرض پله 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  262از فصل دهم صفحه  3-01بخش 

 ت نظار -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 251از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
نعتی  کارخانه یک قراردادی  قدرت  مشتترک  (8  پرسشش د می  کیلووات  1000 ـص ت قرار. باـش عه طرح در اـس نعتی کارخانه این توـس  یک  ـص

اختمان د می کیلووات 400 آن برق  مصـرف  که  ،گردد  احداث  جدید ـس نعتی کارخانه این مصـرفی توان ماکزیمم چنانچه. باـش  طول طی ـص
ــال 5) آن برداری  بهره زمان ــد،  کیلووات 770( س ــافه که طوری به  مجموعه کل دیماند  افزایش  جهت قدرت  حداکثر باش  بابت بهایی اض

 (ای منطقه برق  شرکت های تعرفه  مطابق) باشد؟  می کیلووات چند نگردد، پرداخت نهایی دیماند
 556د( 300ج(  170ب(  400الف( 

 این پرسش را با چند روش می توان حل کرد که هر کدام پاسخ متفاوتی را ارایه می کند: پاسخ(
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  طوری   به  مجموعه  کل   دیماند  افزایش  جهت  قدرت  حداکثر: مهمترین دلیل اعتراض، جمله آخر سوال است که تصریح می کند: »1روش  
« از این جمله این برداشت می شود که مشترک در این بازه چند باشد  می  کیلووات  چند  نگردد،  پرداخت  نهایی   دیماند  بابت  بهایی  اضافه  که

مبلغ پرداختی تجاوز نکند. ساله، از بابت دیماند مصرفی چقدر پرداخت می کرده؟ اضافه دیماند از بابت طرح توسعه طوری باشد که از این  
درصد را پرداخت   90کیلووات( مصرف کند، همان مبلغ    900درصد دیماند )در اینجا تا    90طبق مقررات شرکت برق، در صورتیکه مشترک تا  

ووات مصرف کیل  900اگر بیش از    کیلووات را پرداخت کرده است اما  900سال، مشترک از بابت دیماند همان هزینه    5می کند یعنی در این  
کیلووات، تأثیری روی دیماند ندارد. با توجه به اینکه حداکثر   900کند، باید هزینه دیماند مصرفی را پرداخت کند. در واقع، میزان مصرف زیر  

ش ( میزان مصرف خود را بدون افزایش پرداخت هزینه بیشتر افزای 900-770کیلووات )   130تواند تا  کیلووات است، پس می  770مصرف آن  
 ها نیست. گزینه بین دهد که در 

: برداشت اولیه از سوال که قطعا دالیل آن به محکمی روش قبلی نیست به این صورت است که می توان اظهار داشت که مقدار  2روش  
کیلووات    1000کیلووات می رسیم که از این مقدار    1170کیلووات به آن اضافه می شود که به دیماند    400کیلووات بوده و    770مصرف  

 کیلووات دیگر خریداری شده و گزینه ب صحیح شود.  170خریداری شده و کافییست 
ــرفی فعلی )3روش   ــیم بر    1170کیلووات( برابر    400کیلووات( و توان جدید )  770: مجموع توان مص )مقدار   9/0کیلووات بوده که با تقس

کیلووات قبال    1000کیلووات می رســیم. از این مقدار   1300به عدد    حداکثر دیماندی که به ازای آن اضــافه بهایی پرداخت نمی شــود(
 کیلووات خریداری شود کافی است. 300خریداری شده پس 

 است.اعالم شده صحیح  جگزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 ظام مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمون ن های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  22فصل اول صفحه از   8-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل اول 

 ی طراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  23از فصل اول صفحه  8-1بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف فصل اول

 ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای  
  ندارند؟  اثر  زیر های گزینه از یک کدام بر LED های چراغ یا و گاز در تخلیه المپ های از ناشی های هارمونیک مشترک (9  پرسش

 روشنایی  مدارهای حفاظتی فیوزهای( ب                                                                        خازن بانک( الف
 دارند. اثر  گزینه سه هر بر ( د                        روشنایی مدارهای کننده تغذیه های هادی مقطع سطح( ج

همچنین  بر روی خازن تاثیر می گذارد )گزینه الف صحیح است( و  ، هارمونیک  13مبحث    202صفحه    7-1-5پ    طبق آیین نامه   پاسخ(
درصد،    15در صورت باال رفتن هارمونیک تا  ،  مبحثهمان    85و    84صفحات    2- 12-1- 7-13و    1-12-1- 7-13  های  طبق آیین نامه

درصد،  33در صورت افزایش هارمونیک تا  همچنین)گزینه ب صحیح است( و  خنثی باید برابر هادی فاز گردد- حفاظتی  هادی خنثی و یا
فاز نیز لحاظ شود. هارمونیک مانند یک مصرف مجازی رفتار کرده و بر روی عملکرد وسایل   سطح مقطع باید مقدار هارمونیک در محاسبه

 حفاظتی تاثیر گذاشته و آنها را دچار اشتباه می کند )گزینه ج صحیح است(. گزینه د کامل ترین است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   127و    125از فصل چهارم صفحات    1-10-4بخش  

 برقی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 ی طراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 111از فصل چهارم صفحه  1-10-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 402کلمه »هارمونیک« در صفحه 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 
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باشد، حداقل سطح جریان اتصال کوتاه در شینه   kI"  هر کدام  TR2و    TR1  اگر جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای  طراحی  (01  پرسش 

 به ترتیب عبارتست از: Qو کلید  ABتابلو 

 
         k2I ،"kI"د(                     kI ،"kI"ج(                        k2I ،"k2I" ( ب         kI ،"k2I" الف(

 از دو ترانسفورماتور در حالت اتصال کوتاه، جریان اتصال کوتاهی به سمت محل خطا عبور می دهند.   پاسخ(
شینه تابلو: از شینه دو جریان اتصال کوتاه از هر کدام از ترانسفورماتورها عبور می کند که بیشترین جریان اتصال کوتاه از هر  

هد بود. در این پرسش هر دو جریان اتصال کوتاه برابر بوده پس از شینه  کدام ترانسفورماتورها، جریان اتصال کوتاه شینه خوا
 عبور می کند.  kI"جریان 

 ( از هر طرف شینه از کلید عبور می کند. k2I": جریان های اتصال کوتاه به سمت بار حرکت کرده و مجموع دو جریان )Qکلید 

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  192از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل هفتم 

 ی طراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  185از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل هفتم 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 باشد؟در شکل زیر کجا می دتکتور کانالیرین گزینه در خصوص نصب سب تمنا مشترک ( 11  پرسش

 
 باشد. د( نصب دتکتور کانالی الزامی نمی                      Cو  Bج( نقاط                      Cو  A، Bب( نقاط              A  ف( نقطه ال

همان مبحث، دتکتور کانالی برای هوای    199صفحه    2-4و همچنین جدول پ    13مبحث    197صفحه    33-1-4طبق آیین نامه پ    پاسخ(
 است.  برگشت و یا رفت و یا هر دو و یا تخلیه هوا نصب می شود. گزینه ج صحیح

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  164« در صفحه ل هوای برگشت»دتکتور کانا کلمات »دتکتور کانالی« و 
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 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
ترانسفورماتورهایاگر    طراحی   ( 21  پرسش  کوتاه  اتصال  در شینه    kI"  هر کدام  TR2  و  TR1  جریان  کوتاه  اتصال  باشد، حداقل سطح 

 به ترتیب عبارتست از: Q2و  Q1 هایکلیدو  ,AB CD, BCهای

 
2"الف( شینه :kI AB        شینه و" :kI BC        2"شینه و :kI CD      کلید   و 

"

12 :kI Q      کلید   و"

22 :kI Q  

2"ب( شینه   :kI AB     2"شینه      و :kI BC   2"شینه       و :kI CD      کلید     و"

12 :kI Q     کلید    و"

22 :kI Q 

2"ج( شینه  :kI AB       شینه  و" :kI BC       2"شینه  و :kI CD       کلیدو  "

12 :kI Q        کلیدو"

2:kI Q 

2"د( شینه :kI AB       2"شینه    و :kI BC     2"شینهو :kI CD          کلید  و"

1:kI Q          کلیدو  "

2:kI Q 

مجموع جریان های اتصال کوتاه باالدست کلیدها باشد. پس چون اعالم شده که جریان  قدرت قطع کلیدها باستی برابر    پاسخ(
باشد. شینه ها نیز    kI"  نیز بایستی برابر  می باشد، پس قدرت قطع هر یک از کلیدها  kI"  اتصال کوتاه هر یک از ترانسفورماتورها برابر

باید   Cو    Bبین نقاط    را داشته باشند. به عبارتی هر یک از شینه ها   بایست قدرت تحمل حداکثر جریان اتصال کوتاه منابع باالدست خود

گزینه    است.  k2I"، این مقدار برابر CDو    ABدر خارج از حد فاصل بین دو ترانسفورماتور، بین    حداقل سطح اتصال کوتاهشان برابر باشد.

 صحیح است.  الف

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  194از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل هفتم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 185از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف فصل هفتم

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه  مشترک ( 31  پرسش
 باشد. کیلوگرم می 450الف( ساختمانی دارای یک دستگاه آسانسور به ظرفیت 

 باشد. می کیلوگرم 630ظرفیت ختمانی دارای یک دستگاه آسانسور به ب( سا

 باشد. کیلوگرم می  450ج( ساختمانی دارای دو دستگاه آسانسور به ظرفیت 
 د(هر سه گزینه صحیح است. 

، در ساختمان هایی که الزاما باید آسانسور داشته باشند، حداقل یکی از آنها باید 15مبحث    10صفحه    5- 1-2-15طبق آیین نامه    پاسخ(
همان مبحث، این آسانسور برای صندلی چرخدار باید   66در صفحه    2پیوست    4قابلیت حمل صندلی چرخدار را داشته باشد. طبق شکل  

 .صحیح است گزینه ب. کیلوگرم باشد 630یا  600دارای ظرفیت 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 است؟ظرفیت و نوع آسانسورهای یک ساختمان در مراحل اولیه طراحی به عهده جه کسی مسئولیت انتخاب، تعداد،  مشترک ( 41  پرسش
 د( همکاری معمار، برق و مکانیک طراح          ج( همکاری معمار و برق طراح            ب( برق طراح        الف( معمار طراح 
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 است.  ، این وظیفه بر عهده معمار طراح است. گزینه الف صحیح15مبحث  9صفحه  1-1-2-15طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 355کلمه »معمار طراح« در صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

یک اتصال کوتاه در یک نقطه از سیستم توزیع برق برابر کدام یک از مقادیر زیر  امپدانس معادل موتور در هنگام وقوع    طراحی   ( 51  پرسش 
ولتاژ   :U(،  7nI/LRI=)  جریان نامی موتور=nIموتور،    Locked Rotorجریان :  L.RL  ،کیلووات(   10)  : توان موتورmP  مشخصات موتور:  است؟ 

ر ) موتوامپدانس ظاهری  :  MZ(،  0/ 98)  راندمان موتور   : η  نامی موتور،
2

/

1
M

MLR n

u
Z

I I s
=   ،)MR:  مقاومت اهمی موتور  (M=0.42XMR) ،

MX: مقاومت سلفی موتور (M=0.992ZMX و )MS : توان ظاهری موتور
.cos

MP

 
 . ولت(  400/ 230: ولتاژ )u و 

 

1.76  الف( , 0.74X R=  =                                       )0.74ب , 1.76X R=  =  
1.25ج( , 0.11X R=  =                                           )1.25  د , 0.11X R=  =  
 

                      توان ظاهری برابر است با:   پاسخ(
10

12
.cos 0.98 0.85

M

P
S kVA

 
= = =


 

                       ر: امپدانس ظاهری موتو
1 400

1.9
7 12

MZ =  =  

0.992                                  :      مقاومت سلفی موتور 0.992 1.9 1.756M MX Z=  =  =  
0.42               :  مقاومت اهمی موتور 0.42 1.756 0.7375M MR X=  =  = 

 صحیح است.گزینه الف 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 به چه معنایی است؟ «باشد کیلوولت بیشتر نمی 5/2از  برقگیر حفاظتیعملکرد سطح و تراز ولتاژ » جمله مشترک ( 16پرسش  

 .شود )عبور جریان صاعقه و یا کلیدزنی(در آن ولتاژ فعال می برقگیر حفاظتیباشد که کیلوولت( می 2/ 5الف( بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ )
برقگیر )عبور  در زمان عملکرد و یا به عبارت دیگر فعال بودن  برقگیر حفاظتیکیلوولت( در دو سر  2/ 5ب( بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ )

 باشد.جریان صاعقه و یا کلیدزنی( می
 شود )عبور جریان صاعقه و یا کلیدزنی(. در آن ولتاژ فعال می برقگیر حفاظتیباشد که کیلوولت( می  5/2حداقل مقدار ولتاژ )ج( بیانگر 

باشد که دستگاه و یا تجهیزاتی که در مقابل اضافه ولتاژ )عبور جریان صاعقه و یا  کیلوولت( می  5/2د( بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ )
 شوند. کلیدزنی( حفاظت می

 صحیح است. بگزینه  پاسخ(

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
  باشد، حداکثر ولتاژ مجموع قسمت  Vk  3  (،E/I)اضافه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز  چنانجه حداکثر    مشترک  (17  پرسش

 باشد؟( چقدر میSPD) برقگیر حفاظتیاز  ،ناشی از کلیدزنی در سیستمبه هنگام عبور جریان صاعقه و یا جریان  L3 و L1، L2 های
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 ولت  3000د(                             ولت 500ولت                       ج(  2500ب(                         ولت 1000الف( 
 گزینه ب صحیح است. ، 13مبحث   23صفحه  3-16-1-3-13آیین نامه بند »ت« طبق تبصره  پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
باشد؟ )سطح  چند متر می    (L=X)باشد. مقدار طول  یکسان می  Bو   Aافت ولتاژ در نقاط  ،در مدار اهمی شکل زیر  طراحی  ( 18  پرسش

 مقطع هادی ها در هر دو شاخه یکسان می باشند(

 
 60د(                                   65ج(                                   30ب(                                       50الف( 

می باشند، پس می توان با استفاده از رابطه زیر مقدار   با توجه به آنکه در شکل فوق بارهای توزیع شده دارای سطح مقطعی یکسان  پاسخ(
  را محاسبه نمود: Aطول معادل مسیر 

1 1 2 2 3 3 4 41

1 2 3 4

1

.
( . ) ( . ) ( . ) ( . ) (10 100) (30 200) (60 300) (100 400)

100 200 300 400

1000 6000 18000 40000 65000
65 65

1000 1000

A

A

n

i i

i
e n

i

i

e

L P
L P L P L P L P

L
P P P P

P

L m

=

=

+ + +  +  +  + 
= = = =

+ + + + + +

+ + +
= = → =



 

از طرفی دیگر طبق متن سوال، سطح مقاطع و همچنین مقدار و    کیلو وات می باشد  1000نیز   Bاز آنجایی که مقدار مصرف کننده مسیر  
گزینه ج  متر می باشد.  65نیز    Bبا یکدیگر برابر است، بنابر این می توان نتیجه گرفت که طول مسیر    Bو    Aافت ولتاژهای هر دو مسیر  

 صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  42از فصل دوم صفحه  1-4-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 41فصل دوم صفحه  1-2-2بخش 
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 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 صحیح است؟  IPکدام یک از گزینه های زیر در خصوص سیستم آنتن مرکزی )تلویزیون( تحت  مشترک ( 19  پرسش

 گردد. زیونی توسط کارتهای سیگنال مخصوص در مرکز سیستم تعیین میهای تلویالف( تعداد کانال
 های تلویزیونی با توجه به تعداد کارتهای سیگنال قابل افزایش و یا کاهش است.ب( تعداد کانال

ها در بستر  سیگنالج( سیگنال های تصاویر تلویزیونی دریافتی از طریق مرکز این سیستم به صورت دیجیتال و داده درآمده و سپس این  
 شبکه ارسال می گردد. 

 د( هر سه گزینه صحیح است.

، صحیح می باشند. گزینه د 13مبحث  114صفحه  3- 4-7-9-13« آیین نامه ب گزینه های الف، ب و ج طبق بندهای »پ« و » پاسخ(
 گزینه صحیح و کاملترین پاسخ می باشد.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

در صفحات به ترتیب   « »سیگنال تصاویر تلویزیونیو  «IP»سیستم آنتن مرکزی تحت  ،«، ماهواره ایتلویزیونیکلمات »تعداد کانال 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  222و   217، 110

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

ولت    230مقدار ولتاژ  در کدام یک از گزینه های زیر، سطح عایق بندی در تابلوهای برق فشار ضعیف برق بیشتر از    مشترک  (20 پرسش
 خواهد بود؟ 

بدنه تابلوهای ،  بدنه تابلوهای فشار متوسطترانسفورماتور دارای یک الکترود اتصال به زمین باشد و بدنه هادی ترانسفورماتور،  الف( پست  
 و هادی خنثای فشار ضعیف آن الکترود وصل شوند. فشار ضعیف

الکترود اتصال بب(   به   تابلوهای فشار متوسطه زمین مستقل می باشد. بدنه هادی ترانسفورماتور و بدنه  پست ترانسفورماتور دارای دو 
 وصل شوند. الکترود زمین ایمنیو هادی خنثای فشارضعیف به  بدنه تابلوهای فشار ضعیفو  الکترود زمین حفاظتی

بدنه و    بدنه تابلوهای فشار متوسطانسفورماتور،  باشد. بدنه هادی ترپست ترانسفورماتور دارای دو الکترود اتصال به زمین مستقل می  ج(  
 وصل شوند. الکترود زمین ایمنیهادی خنثای فشار ضعیف به و  الکترود زمین حفاظتیبه  تابلوهای فشار ضعیف

 د( گزینه های »ب« و »ج« هر دو صحیح است. 

ولت خواهد بود« همان مفهوم آیین نامه پ   230اژ  عبارت »سطح عایق بندی در تابلوهای برق فشار ضعیف برق بیشتر از مقدار ولت  پاسخ(
 می رساند که در آیین نامه صریحا تجهیزات اتصالی به هر الکترود را اینگونه دسته بندی کرده است: 13مبحث  173صفحه  1-10-6-9

 طالکترود زمین حفاظتی: بدنه تابلوهای برق فشار ضعیف همراه با بدنه تابلوها و تجهیزات برق فشار متوس 
  الکترود زمین ایمنی: نقطه خنثی برق فشار ضعیف

« است )گزینه ج صحیح است( نقطه خنثی برق فشار ضعیفبدیهی است آن چیزی که به الکترود ایمنی متصل می شود صرفا و فقط »
 « را نیز به این الکترود متصل کرده است. بدنه تابلوهای فشار ضعیفحال آنکه گزینه ب »

در حالتی که پست برق دارای دو الکترود زمین به منظور حفاظت سیستم و ایمنی به نظر می رسد طراح محترم این جمله اول آیین نامه »
ه شرط باال بودن درجه عایق استناد کرده و گزینه ب را نیز صحیح دانسته حال آنک  1-2-6- 10-1« را مبنا گرفته و به آیین نامه پ  باشد

 است.  9-6-10-1بندی صرفا و فقط برای ارضا شروط اتصالی به الکترودها در آیین نامه پ 
 است.  اعالم شده صحیح د گزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 139از فصل چهارم صفحه  2-12-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 135فحه فصل چهارم ص  2-15-4بخش 
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 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

و تجهیزات برق فشار  تابلو  و »بدنه  برق فشار ضعیف«  تابلوهای  بدنه   « »الکترود زمین حفاظتی«،  ایمنی«،  »الکترود زمین  کلمات 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 65و   65، 43، 43متوسط« به ترتیب در صفحات 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
دسیبل باشد، شدت صوت دو بلندگوی   90چنانچه شدت صوت یک بلندگو با توان یک وات و در فاصله یک متری    طراحی  (21پرسش  

 ه یک متری چند دسیبل می باشد؟ وات و در فاصل 5موازی با توان 

 93د(    97ج(    100ب(    187الف( 

 بلندگو برابر است با:   nدر حضور   dوات با فاصله  Pمقدار شدت صوت هدف در توان  پاسخ(
20 10 10log 90 20log1 10 5 10log 2 0 100TDB SPL Logd LogP n LD Log dB= − − + − = − + + − = 

SPL  گزینه ب صحیح است.  وات از آن. 1طبق تعریف عبارت است از شدت صدای خروجی بلندگو در فاصله یک متری به ازای توان 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  234از فصل نهم صفحه  2-3-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225فصل نهم صفحه  2-3-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

، برای حفاظت ،  Z≤In≤IBI  ،z≤1.45I2I  پاسخ دهید.  پرسش بعدی  2به    ،13راهنمای مبحث    343با توجه به فرمول های صفحه  مسئله(  

،  شدت جریان اسمی یا تنظیم شده وسیله حفاظتی:  nI،  شدت جریان طراحی:  n=1.45I2I  ،BI  :برای حفاظت کلید اتوماتیک،  n=1.6I2Iفیوز:  

zI  :1،  شدت جریان مجاز حرارتی کابلI  :2و    شدت جریان عدم قطع کلید یا عدم ذوب فیوزI  : شدت جریان قطع کلید یا شدت جریان ذوب
 . فیوز در زمان قراردادی

 چنانچه وسیله حفاظتی تغذیه یک بار، فیوز یاشد، کدام یک از روابط زیر صحیح است؟ طراحی ( 22پرسش  
 د( هیچکدام                Z≤1.1I n≤ I BIج(                          Z≤ I n≤ I BIب(                     Z≤0.9I n≤ I BIالف( 

   بوده، پس:  BIو  ZIبا دقت در گزینه می توان دریافت که سوال است رابطه بین  پاسخ(

                               
2

2
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→  → 

=
 

 صحیح است. الفگزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 کتاب تاسیسات برق پالس  103فصل چهارم صفحه از  15-4بخش 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

ولت مفروض است، چنانچه جریان کابل   400و با سطح ولتاژ    9/0سه فاز با ضریب توان   kW  70باری به ظرفیت    طراحی  ( 23پرسش  
 باشد؟ترین وسیله حفاظتی تغذیه این بار چه می باشد، مناسب A 134= zIنغذیه این بار 

 آمپر  125با جریان تنظیم  آمپر MCCB) 125ب( کلید اتوماتیک )     آمپر                                                125الف( فیوز 
 هیچکدام د(     های الف و ب هر دو صحیح است.                    ج( گزینه 

                   مقدار توان ظاهری برابر است با: پاسخ(
70

77.77 77.77
cos 0.9

P
S S kVA


= = = → = 

77.77مقدار جریان برابر است با:                     
3. . 112.25 112.25

3. 3 0.4
L L L L

L

S
S U I I I A

U
=  = = = → =
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آمپر است. پس کابل تغذیه که ظرفیت جریانی معادل    25/112پس مقدار جریانی که توسط مصرف کننده کشیده می شود، برابر 
آمپر را دارا می باشد، توانایی تحمل و عبور جریان این مصرف کننده را دارد. از آنجایی که وسیله حفاظتی بایستی دارای    134

افظت نماید، قرار گرفتن  ویژگی های حرارتی و مغناطیسی باشد تا بتواند مصرف کننده را در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه مح 
 ب صحیح است. آمپر در باالدست این مصرف کننده مناسب می باشد. گزینه  125کلید خودکار اتوماتیک با جریان تنظیم 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  154از فصل ششم صفحه  1-2-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندساز فصل ششم صفحه    1-2-6بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل ششم  

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

باشد. حداقل تعداد ایزوالتور  پذیر در یک پروژه، مظابق شکل زیر می یک لوپ سیستم اعالم حریق آدرس مداربندی    طراحی  ( 24  پرسش
 باشد؟نصب شده در لوپ سیستم اعالم حریق چه تعداد می

 باشد. فاقد ایزوالتور میهر یک از اجزای سیستم اعالم حریق  -
 باشد.عدد می 20اعالم حریق بین دو ایزوالتور  ماکزیمم تعداد اجزای سیستم -
 تعداد اجزای سیستم اعالم حریق هر زون به قرار زیر است:  -

 
  10: 6زون شماره  عدد، 8: 5عدد، زون شماره  12: 4عدد، زون شماره  12: 3عدد، زون شماره  10: 2عدد، زون شماره  30: 1زون شماره 

 ،  عدد 30: 8زون شماره ، عدد 10: 7عدد، زون شماره 
 16د(    11ج(     9ب(    22الف( 
( است، نباید ایزوالتور نصب شود. در ورودی 8( و انتها )خروجی زون  1در محل اجزای سیستم اعالم حریق که در ابتدا )ورودی زون    پاسخ(

هر زون، باید یک ایزوالتور وجود داشته باشد. خروجی هر زون نیز به زون بعدی چسبیده است. در واقع ورودی زون بعدی محسوب می 
زون وجود داشته و تابلوی اعالم حریق در محاسبه ایزوالتور در نظر گرفته نمی شود، پس بین هر دو زون، یک   8شود. با توجه به اینکه  

مسیرهای دیگری برای    6و    3ایزوالتور در مدار قرار دارد. ضمنا فقط در زون های    7ایزوالتور باید وجود داشته باشد. از این رو، جمعاً  
عدد ایزوالتور اضافه می شود، پس بنابراین تعداد   2در ارتباط می باشد(، که    6و   4با زون های    3ارتباط با زون های دیگر وجود دارد )زون  

ه است و عدد اعالم نمود  20عدد می رسد. در صورت پرسش ماکزیمم اجزای نصب شده در هر زون را    9ایزوالتورهای نصب شده، برابر  
ایزوالتور( مورد نیاز است. از    2جزء می باشد، پس یک ایزوالتور برای هر کدام از این دو زون )جمعا    20نیز دارای بیش از   8و   1زون های  

 گزینه ج صحیح است. ایزوالتور نصب گردد.  11این رو، حداقل باید 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه و پرسش کتاب درسنامه  227از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916


 151 اجرا- نظارت -پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق طراحی  

 

 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
درجه استفاده شده است. چنانچه ارتفاع کف به  30مترو از پلکان برقی با زاویه شیب   جایی مسافرین در یک ایستگاهبرای جابه مسئله( 

نفر باشند، به  9000و عرض پله یک متر و ماکزیمم تعداد افراد جابه جا شده در ساعت  m/s 5/0متر و سرعت پلکان برقی  24/9کف 
 . پاسخ دهید 26و  25پرسش های 

n

1000

si

g

k

s

P

H
m g K V P

H


 

 
     +



 

=


 
P: خروجی موتور بر حسب کیلووات توان ، H: ارتفاع کف به کف طبقه بر حسب متر ،g : متر بر مجذور ثانیه 81/9شتاب ثقل برابر با ،H’: 

توان مصرفی  :k P، سرعت پلکان برقی بر حسب متر بر ثانیه :75kg m( ، V=( جرم مسافر بر حسب کیلوگرم: m، ارتفاع پله بر حسب متر
راندمان  :  sη،  تعداد مسافر روی هر پله :gη(   ، K(%90=گیربکس  راندمان:  gη،  زاویه شیب پلکان برقی : ،   )Wk P 3000=(  ها  دستگیره

    )sη(%95=ی پلکان برق

  باشد؟ ارتفاع هر پله از پلکان برقی چند متر می  طراحی  (25  پرسش

 21/0د(                           22/0ج(                                23/0ب(      0/ 24 الف(

برای محاسبه عمق    است.  2برابر    K، مقدار  15مبحث    43صفحه    2-2-3-15متر می باشد، پس طبق آیین نامه    1عرض پله برابر    پاسخ(
 ( می توان نوشت:  Tپله )

3600 3600 0.5 3600 2 3600
0.4 0.4

9000 9000
T

T

v k v k
C T T m

T C

     
=  = = = = → =  

همان   47صفحه    9-5-3-15تعداد هر پله محاسبه می شود که برای آن دو معیار ارتفاع و عمق پله تعریف می شود. طبق آیین نامه  ابتدا  

1 بوده، پس: متر  24/0برابر  (MS) ارتفاع هر پلهمبحث، حداکثر  1

9.24
38.5 39 39

0.24

H
n n

MS
= = = → = 

2                    پله براساس عمق نیز برابر است با:                    تعداد 2

.cot 9.24.cot (30)
40 40

0.4

H
n n

T


= = = → = 

40nهر کدام که بزرگتر باشد به عنوان تعداد پله ها انتخاب می شود. پس:   2nو   1n  از بین مقادیر  = 

1                                     حال محاسبه حداکثر ارتفاع هر پله از پلکان برقی:  1

9.24
0.231 0.231

40

H
H H m

n
= = = → = 

 ب صحیح است.  گزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   264از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 256از فصل دهم صفحه  10-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 باشد؟برقی چند کیلووات میتوان خروجی موتور پلکان   طراحی ( 26  پرسش

 58/21د(  79/20ج(   07/20ب(   22/ 44الف( 

 طبق رابطه داده شده، مقدار توان برابر است با: پاسخ(
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 گزینه ج صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  265از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 256از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 باشد؟درجه چه می 35برقی برای یک ایستگاه مترو با زاویه شیب جابجایی یک پلکانحداکثر ظرفیت  طراحی ( 27  پرسش

 نفر در ساعت       10125نفر در ساعت      د(  13500نفر در ساعت         ج(  11700نفر در ساعت        ب(  9000الف(

درجه باشد )البته تحت شرایط ذکر    35، هنگامی که زاویه شیب پلکان برقی  15مبحث    41صفحه    11-1-3-15طبق آیین نامه    پاسخ(
همین مبحث،    44صفحه    2-2-3- 15. همچنین طبق جدول  استمتر بر ثانیه    5/0شده در همین آیین نامه(، حداکثر سرعت پلکان برقی  

 می باشد. گزینه الف صحیح است.  متر، 1، برای عرض ساعتنفر در  9000حداکثر ظرفیت در این سرعت 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 رقی بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات ب های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  260از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 256از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
ه باشد. چنانچمی  rkVA  20  ظرفیت کوچکترین پله بانک خازنیو    4:2:2:2:1رگوالتور بانک خازنی یک پروژه از نوع    طراحی   ( 28 پرسش

باشد، ظرفیت ترانسفورماتور بار ساختمان که  95/0ضریب توان اصالح شده توسط بانک خازن  و  8/0ین پروژه ضریب توان اولیه بارهای ا
 باشد؟گردد، چقدر میح میالتوسط این بانک خازن ضریب توان بار اص

  kVA 1000د(     kVA 800ج(           kVA 500ب(          kVA 630الف( 
 زنی برابر است با :(، پس ظرفیت کل بانک خا1+2+2+ 2+4=11پله ) 11مجموع پله های بانک خازن برابر است با  پاسخ(

11 20 220CQ kVAR=  = 

توان راکتیو موردنیاز:              

1 1

1 2 1 1

1 2

1 1

. tan( ) tan(cos )
tan( ) tan(cos )

220 220 220
522.19

0.75 0.33 0.4213tan( 0.8) tan(cos 0.95)

C
C

Q
Q P cos PF PF P

cos PF PF

kW
cos

− −

− −

− −

 = −  =   − 

= = = =
− − 

 

                                                     ظرفیت ترانسفورماتور:
522.19

.cos 549.67
cos 0.95

P
P S S kVA


=  = = = 

 صحیح است.  الفکیلو ولت آمپر می باشد. گزینه  630با توجه به ظرفیت بدست آمده، مناسب ترین ظرفیت از بین گزینه ها 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 153 اجرا- نظارت -پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق طراحی  

 

 

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  148از فصل پنجم صفحه  1-5بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل پنجم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 137ه از فصل پنجم صفح 1-5بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل پنجم 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 ؟باشدنمیهای زیر در محاسبه فاصله دتکتورها از هم موثر کدام یک از گزینه مشترک (29  پرسش
 ب( ارتفاع فضا                                        جریان هوای فضاالف( تعویض 

 باشد. هر سه گزینه در محاسبه فاصله دتکتورها از هم موثر می د(            پذیر یا دتکتور سیستم متعارفج( دتکتور سیستم آدرس 
تعداد تعویض  .  فاع فضا، شکل سقف و تعویض جریان هوای فضاپاسخ( عوامل موثر در انتخاب فاصله دتکتورها عبارتند از: نوع دتکتور، ارت

 تاثیری ندارد. گزینه ج صحیح است. بر روی آن ، اما نوع سیستم ر محاسبه فواصل دتکتور تاثیر داشتهجریان هوا و ارتفاع د

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  224از فصل نهم صفحه  2-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 215ه از فصل نهم صفح 2-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 گردد.وات تغذیه می 100ای عدد چراغ با المپ رشته 15مترمربع، توسط یک مدار روشنایی با  6×5 اتاقی به ابعاد مسئله: -
 . های جدول شماره یک(باشد )براساس دادهمی Lux 300 شدت روشنایی اتاق-
 باشند. ساعت روشن می 8ها هر روز چراغ-
 . باشدساعت می 1000ای طول عمر هر المپ رشته-

 1جدول شماره 

   lm/wلومن بر وات 

225 V در ولتاژ 
 شار نوری المپهای رشتهای 

V225  در ولتاژ 
 رشتهای توان المپ 

8/10 lm 430 W 40 

2/12 lm 730 W 60 

8/13 lm 1380 W 100  

8/15 lm 3150 W 200 

 2جدول شماره 

 مقدار شار نوری المپ 

V 225 رحسب درصد از ولتاژ ب 
 طول عمر المپ

V 225 رحسب درصد از ولتاژ ب 

 ولتاژ 

V 225 رحسب درصد از ولتاژ ب 

70 440 90 

85 200 95 

100 100 100 

120 50 105 

145 25 110 

 پاسخ دهید   31و  30های   به پرسش
 باشد؟چند لوکس می V 220ها با ولتاژ راغچشدت روشنایی فضا در تغذیه  طراحی  (30  پرسش

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
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 210د(   280ج(     255ب(    300الف( 

220                   :  ولت کاهش یافته است، پس 220ولت جدول به  225ولتاژ از   پاسخ(
97.77

225
V = = 

 با استفاده از جدول دوم می توان تناسبی از کاهش ولتاژ و شار را با روش درون یابی به این صورت نوشت: 

    
100 95 100 85 2.23

100 15 93.3
100 97.77 100 5

x
x

− −  
= → = − = 

− −  
 

X   :2      نسبت تغییرات شار نوری بوده و همان نسبت ولتاژ را دارد

1

x



= 

لوکس( می    300درصد، شدت روشنایی قبلی ) 93/ 3شدت روشنایی با شار نوری نسبت مستقیم دارد، عمال شدت روشنایی جدید  
93.3%                   شود، پس:   300 297.9newE Lux=  = 

 گزینه ج صحبح است.

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 چند روز می باشد؟ V 220ها با ولتاژ ها در تغذیه جراغمدت زمان کارکرد المپ  طراحی ( 31  پرسش

 180د(     250ج(    125ب(    194الف( 

         دقیقا مشابه با پرسش قبل، داریم: پاسخ(
100 95 100 200 2.23

100 100 144.6%
100 97.77 100 5

x
x

− −  
= → = − = 

− −  
 

ساعت( می شود، پس:    1000درصد، عمر قبلی ) 6/144عمر المپ با شار نوری نسبت مستقیم دارد، عمال شدت روشنایی جدید  
                                     %144.6 1000 1446newT h=  = 

                             ساعت روش می شود و پرسش تعداد روز را خواسته:     8این چراغ ها هر روز 
1446

180
8

D = = 

 گزینه د صحیح است. 

 بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید( عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام

فروض   تک فاز( مطابق شکل زیر  UPSخروجی    -سه فاز  UPSاز نوع سه به یک )ورودی    UPS   ،kVA  20یک  طراحی  ( 32  پرسش
تغذیه می گردد. کدام یک از گزینه  UPSاز یک فاز ورودی به    UPS)مواقع خطا( جریان مصرفی بار   Internal bypass   است. در حالت

می   =UPS  0.9( می باشد. ضریب توان  UPS)   درصد  5/12  های زیر در خصوص آمپراژ وسیله حفاظتی صحیح است؟ )جریان شارژ باطری
 باشد.( 

  A 40ب( وسیله حفاظتی فیوز سه فاز     A 100الف( وسیله حفاظتی فیوز سه فاز  
  A 40د( وسیله حفاظتی فیوز تک فاز      A  100اظتی فیوز تک فاز ج( وسیله حف

 
نیاز به شارژ دارد، پس در محاسبات ظرفیت منابع و کلیدها مانند بار عملکرد می کند و باید جریان آن به ظرفیت ها اضافه   UPS  پاسخ(

                       شود؛ ضریب افزایش برابر است با:  
100 12.5

1.125
100

+ 
= 

 
  

                                   برابر است با:    UPSجریان نامی 
20000

1.125 1.125 32.5
3 3 400

UPS

L

S
I A

U
= = =
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1       جریان در حالت تکفاز نیز برابر است با: 

20000
86.95

230P

S
I A

U
 = = =  

آمپر این قابلیت را دارد.   100پس وسیله حفاظتی باید این جریان ها را بتواند از خود عبور دهد، از بین گزینه ها فقط وسیله حفاظتی سه فاز  
 گزینه الف صحیح است.

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 .پاسخ دهید 34و  33 پرسش هایبا توجه به توضیحات زیر به  مسئله:  -
 به شرح زیر است:   STAND-BY شرایط کار دیزل ژنراتور در حالت

 ساعت تجاوز کند.  200مجموع زمان کارکرد در طول یک سال نباید از  -
 ساعت تجاوز کند.  25توان نامی نباید از  100یک سال با %زمان کارکرد در طول  -
 توان نامی ژنراتور تجاوز کند. 80متوسط توان مصرفی در طول یک سال نباید از % -
 استفاده بیشتر از توان نامی مجاز نمی باشد.  -

 به شرح زیر است: Primeشرایط کاری دیزل ژنراتور در حالت 
  .ساعت 25زمان اضافه بار در سال و  ساعت 12عت در هر اضافه بار به مدت یک سا 10% -
 .ساعت 500اضافه بار در سال حداکثر ( 10ساعات کارکرد در توان نامی و باالتر از آن ) % -
  .توان نامی دیزل ژنراتور باشد 30% حداقل توان بار مصرفی باید حداقل - 
 توان نامی دیزل ژنراتور تجاوز کند.  70متوسط توان مصرفی در طول یک سال نباید از % -

   : (kVA)برحسب  به شرح زیر می باشد Stand-By نرم ظرفیت دیزل ژنراتورها در حالت
1300 -1200-1100-1000-900-800-700-600-550-500 

 ضرب می گردد. 9/0در عدد  Stand-By راتور در حالتظرفیت دیزل ژن Primeکرد دیزل ژنراتورها در حالت برای کار
 جدول توان مصرفی یک پروژه در یک ماه 

 زمان بر حسب ساعت 1 2 3 3 3 3

 kWتوان بر حسب  880 790 200 500 600 550

   )BY-STAND)ظرفیت برحسب توان  :نراتور)ها( برابر است بادیزل ژ حداقل ظرفیت طراحی  (33  پرسش
 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند. kVA 550الف( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 

   kVA 1100ب( یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 

  kVA 1000ج( یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 
 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است. 

 200( است که کمتر از  12×15ساعت در هر سال )  180ساعت در هر ماه و    15کارکرد دیزل ژنراتور  زمان کل طبق جدول زمان    پاسخ(
کلیه محاسبات باید با در نظر شرایط این حالت انجام شود. بوده و    Stand-by( در حالت  مجموع زمان کارکرد در طول یک سالساعت )

1    : برابر است با توان متوسط مصرفی 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

1 2 3 4 5 6

1

.
( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )

n

i i

i
ave n

i

i

t P
t P t P t P t P t P t P

P
t t t t t t

t

=

=

+ + + + +
= = →

+ + + + +




 

(1 880) (2 790) (3 200) (3 500) (3 600) (3 550) 8010
534 534

1 2 3 3 3 3 15
aveP kW

 +  +  +  +  + 
= = = → =

+ + + + +
 

حداکثر بار مصرفی، به منظور باشد.   8/0داده شده اما برای محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور نباید بیش از    0/ 9توان در صورت  ضریب  با اینکه  
(، رابطه توان دیزل ژنراتور LFبرای جلوگیری از تجاوز متوسط توان مصرفی از یک درصد )تعیین ظرفیت کل موردنیاز، محاسبه می شود.  

                      به این صورت خواهد بود: 
534 534

834.375
.cos 0.8 0.8 0.64

G G

P
S S kVA

LF 
 = = → 
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تعیین ظرفیت کل موردنیاز، محاسبه می شود. چون دیزل ژنراتور دائم کار است، باید حداقل قدرت براساس حداکثر بار مصرفی، به منظور 

                       :   کیلوولت آمپر( را داشته باشد  088تامین حداکثر توان مصرفی )
max

max 880
1100

cos 0.8

L
L

P
S kVA


= = =  

ی گزینه های الف و ب توانایی تامین این توان ها را دارند و دچار که دیزل ژنراتورهاکیلووولت آمپری داریم    1100پس نیاز به ظرفیت  
 حداقل توان مصرفی داده نشده است. Stand-byدقت کنید که در حالت  اضافه بار نمی شوند. گزینه د صحیح می باشد.

 طالیی(   ت آکادمیانطباق با محصوال 

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  83صل سوم صفحه از ف 3-2-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 69از فصل سوم صفحه  2-2-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل سوم  

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
ماه باشد، حداقل ظرفیت دیزل ژنراتور)ها( برابر    )یک دوم(  2/1  یک ماه هرچنانچه جدول توان مصرفی به جای هر    طراحی  (34  پرسش
 ( Stand-by)ظرفیت برحسب توان است با: 

 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند. kVA 600الف( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 
 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند.  kVA 550ب( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 
 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند.  kVA 700ج( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 

  kVA 1000د( یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 
( شده و از 360حالت ساعت کارکرد دو برابر )  این   روز تکرار شود، در  15روز، هر    30جای    صورت پرسش این است که به منظور    پاسخ(

باید اعمال شود.    Primeمورد بهره برداری قرار گیرد، پس شرایط حالت    Primeکرده و باید در حالت  تجاوز    Stand-byحالت   ساعت  200
بدست می   Primeبرای حالت    7/0برابر    LFظرفیت ژنراتور با در نظر گرفتن  مقدار توان متوسط همان عدد پرسش قبل است اما مقدار  

                                                           آید: 
534 534

953.57
.cos 0.7 0.8 0.56

G G

P
S S kVA

LF 
 = = → 


 

 9/0در عدد    Stand-By  ظرفیت دیزل ژنراتور در حالت  Primeکرد دیزل ژنراتورها در حالت  اربرای کدر صورت مساله نوشته شده که » 
کیلوولت    1059تقسیم گردد که به ظرفیت    9/0تبدیل شود باید به    Stand-by« پس این برای اینکه این ظرفیت به حالت  ضرب می گردد

استفاده    Primeضرب کنیم تا در حالت    9/0به    Stand-byکیلوولت آمپر در حالت    1100آمپر می رسیم در صورتیکه طبق پرسش قبل  
ه بار به دیزل ژنراتور تحمیل می شود که  درصد اضاف  1/11کیلووات آمپر    990به  نسبت    1100کیلووولت آمپر باشد.    990کنیم باید مقدار  

استفاده کرد پس گزینه های ب و د اشتباه هستند. مجبور به افزایش ظرفیت   1100درصد مجزا بوده و نمی توان از ظرفیت    10بیش از  
 1080( نسبت به  1100ر )کیلوولت آمپر بوده که حداکثر با  1080این مقدار برابر    9/0کیلوووات آمپر است،    1200هستیم. پله بعدی ظرفیت  

کیلوولت آمپر   1200درصد اضافه بار مجاز بوده و مشکلی ندارد. پس ظرفیت کل    10درصد بیشتر بوده که کمتر از    85/1کیلوولت آمپر  
باید   600کیلوولت آمپر یا دو دیزل ژنراتور به ظرفیت    1200قایل قبول است حال بررسی کنیم یک دیزل ژنراتور به ظرفیت    کیلوولت 

براساس حداقل بار مصرفی، برای مشخص کردن ظرفیت هر دیزل ژنراتور، محاسبه می گردد. حداقل بار مصرفی، طبق استفاده می شود.  

                                        کیلووات است:      200منحنی، 
min

min 200
250

cos 0.8

L
L

P
S kVA


= = =   

درصد توان نامی دیزل ژنراتور باشد، پس:    30که طبق صورت پرسش، باید 
min

min 250
833 600

0.3 0.3

L
G G

S
S kVA S kVA   → =  

  گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام  های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  83صل سوم صفحه از ف 3-2-2بخش 
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 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 69از فصل سوم صفحه  2-2-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف فصل سوم

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
مفروض  35/0 راه اندازی و ضــریب توان راه اندازیحالت آمپر در  500و  8/0 آمپر در ضــریب توان 100موتوری با جریان نامی   (مسشئله
افت ولتاژ این و   آمپر  B، 1000ه تا نقط Aمتر می باشــد. جریان مصــرفی از نقطه    200به طول   Bمتراژ کابل تغذیه موتور از نقطه   .اســت

 پاسخ دهید.  36و  35 پرسش هایولت می باشد. به  5شرایط نرمال  مسیر در
 ف نظر می گردد.در حالت راه اندازی صر و جریان موتور ABاز اختالف فاز بین جریان در مسیر  -
 .درصد می باشد 10حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در هنگام راه اندازی  -

 
 به ازا یک ولت در یک آمپر در یک کیلومتر  ΔV جدول افت ولتاژ

Start Up (cosφ=0.35) Normal Service (cosφ=0.8) ( 2سطح مقطعmm ) 

5/1 2/3 10 

1 05/2 16 

65/0 3/1 25 

52/0 1 35 

41/0 75/0 50 

32/0 56/0 70 

26/0 42/0 95 

هنگام باـشد، افت ولتاژ موتور در  5چنانچه افت ولتاژ کل مـسیر موتور در ـشرایط نرمال )ـشرایط کارکرد عادی موتور( % طراحی  (35  پرسشش
 راه اندازی چند درصد می باشد؟ 

 8د(            10ج(       12ب(               25الف( 

صورت پرسش داده نشده اما مقدار افت ولتاژ در حالت کارکرد  برای حل این پرسش نیاز به داشتن سطح مقطع کابل هست که در    (پاسخ 

 عادی برحسب درصد داده شده، پس ابتدا محاسبات برای کارکرد عادی انجام می شود.

   درصد به ولت است:                     5افت ولتاژ کل  با تبدیل(: ACافت ولتاژ کل )

 که به درصد تبدیل می شود:   ده استولت داده ش 5: در صورت مساله برابر ABافت ولتاژ 

5
% 100 100 1.25%

400

AB
AB

L

U
V

U


 =  =  =   

   از رابطه زیر بدست می آید:  :BCافت ولتاژ 
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               % % % 5 1.25 % % 3.75%AC AB BC BC BCV V V V V =  + → = + → =  

برای تبدیل افت ولتاژ از درصد به ولت می نویسیم:                                 
%. 3.75 400

15
100 100

BC L
BC

V U
U V

 
 = = =  

 )جدول( می نویسیم:   یک ولت در یک آمپر در یک کیلومتر یبه ازا افت ولتاژبا تبدیل این افت به 

. . 15 0.2 100  0.75 BC BC BC BCU V L I V V =  → =   → =                            

میلیمترمربع برای این افت ولتاژ در حالت کارکرد عادی بدست می آید، با بدست آوردن سطح پمقطع، می    50از روی جدول، سطح مقطع  
 توان به راحتی مقدار افت ولتاژ در حالت راه اندازی را بدست آورد: 

مقدار جریان   وولت    5شرایط نرمال    افت ولتاژ این مسیر درو    آمپر  B،  1000ه  تا نقط  Aجریان مصرفی از نقطه  :  ABافت ولتاژ در مسیر  
شود. براساس رابطه ( آمپر می1000-100+500)  1400اندازی  در حالت راه  ABآمپر است؛ پس مقدار کل جریان در مسیر    500اندازی  راه

                            افت ولتاژ بر حسب ولت، افت ولتاژ با جریان نسبت مستقیم دارد؛ پس افزایش جریان به معنای افزایش افت ولتاژ است. پس:                
5 1000 5 1400

7
10001400

V A

ABA

AB

U V
U


→ = =


 

، افت ولتاژ واحد در لحظه  آمپر  500با جریان راه اندازی برابر   کیلومتری(  2/0متری )  200، در کابل  BCدر مسیر : BCافت ولتاژ در مسیر  
 ( ولت است. 41/0×500×2/0=) 41برابر با  35/0متر  مربعی در ضریب توان میلی 50اندازی به ازای سطح مقطع راه

:    (AC) افت ولتاژ کل
48

7 41 48 % 100 100 12%
400

AC
AC AB BC

L

U
U U U V V

U


 =  +  = + = →  =  =  = 

 گزینه ب صحیح است.

 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  43صل دوم صفحه از ف 2-4-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  42از فصل دوم صفحه  1-4-2بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 زیر در خصوص رعایت حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در هنگام راه اندازی صحیح است؟ کدام یک از گزینه های  طراحی (36 پرسش

 تمهیداتی مورد نیاز نمی باشد. تجاوز نمی کند، لذا هیچگونه  10( حداکثر افت ولتاژ موتور در هنگام راه اندازی از %الف
 ( سطح مقطع کابل تغذیه موتور باید یک سایز افزایش یابد.ب
 بل تغذیه موتور باید دو سایز افزایش یابد.( سطح مقطع کاج
 تجاوز نخواهد کرد.  10راه اندازی از % ( سطح مقطع کابل تغذیه موتور حتی یک سایز هم کاهش یابد، افت ولتاژ موتور در هنگامد

رین راهکار برای کاهش درـصد( بوده و گزینه الف اـشتباه اـست، بهت  10درـصد و بیش از افت ولتاژ ) 12طبق پرـسش قبل، افت ولتاژ    پاسشخ(
ت(.   تباه اـس ت )گزینه د اـش طح مقطع کابل اـس خ باید  افت ولتاژ، افزایش ـس یدن به پاـس یک ولت در یک آمپر در   یبه ازا  افت ولتاژبرای رـس

maxدرصد بدست آورد، پس:  10را با در نظر گرفتن حداکثر  یک کیلومتر
max

%. 10 400
40

100 100

LV U
U V

 
 = = = 

ولت ثابت بوده، از این رو افت  7طبق صــورت پرســش   ABاست، افت ولتاژ در مسیر  ACولت، حداکثر افت ولتاژ مجاز در مسیر  40این 

maxبرابر است با:                  BCولتاژ مسیر  max max max max40 7 33AC AB BC BC BCU U U U U V =  + → = + → =  

 )جدول( می نویسیم:   یک ولت در یک آمپر در یک کیلومتر یبه ازا افت ولتاژبا تبدیل این افت به 
max max max max. . 33 0.2 500  0.33 BC BC BC BCU V L I V V =  → =    → =                            

درصـد بوده که بیش از مقدار بدسـت آمده بوده و این افزایش یک 32میلیمترمربع افت ولتاژ    70با مراجعه به جدول، به ازای سـطح مقطع 
 گزینه ب صحیح است.میلیمترمربع کافی است.   70به  50سایزی از 
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 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  43صل دوم صفحه فاز   2-4-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  42ه از فصل دوم صفح  1-4-2بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
اختمان بلند  مشتترک  (37  پرسشش امل    یک ـس باالی طبقه همکف   طبقه 15زیرزمین، طبقه همکف )تراز تخلیه خروج( و  طبقه  5مرتبه ـش

پلکان قفل پیش بینی ـشده باـشد، تعداد قفل های این ـساختمان چه   چنانچه برای پلکان خروج این ـساختمان از ـسمت داخل  .مفروض اـست
 تعداد می باشد؟ 

 د( داده های برای حل مسئله کافی نمی باشد.                    عدد 19ج(                         عدد 20ب(       عدد 21الف( 
مبحث ـسوم، درهای پلکان خروج به غیر از درهای تخلیه خروج مجاز اـست    188از فـصل دهم ـصفحه   2-5-10-3طبق آیین نامه    پاسشخ(

در تمامی طبقات به جز طبقه همکف، باید قفل پیش بینی ـشود.  طبقه بوده و 21این ـساختمان دارای  که از ـسمت داخل پلکان قفل باـشند. 
 ب صحیح است. گزینه

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 61از فصل سوم صفحه   2-3بخش 

کتاب    287و    201،  85و »قفل بودن در پلکان خروج« به ترتیب در صفحات    اضافی«، »ساختمان باند مرتبه«  پلکان خروجکلمات »

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی  

محاسبه   Load Factorآدرس پذیر از روش   حریق  سیستم اعالم پولاستفاده شده در داخل یک  صب و تعداد المان های قابل ن  مسئله:  -
 .تعریف می گرددیا مقدار جریان المان های سیستم اعالم حریق به شرح زیر  Load Factorمی گردد. 

Fire mode  )میلی آمپر( Standby mode  )ها  المان )میلی آمپر 

 دتکتور حرارتی  25/0 25/2

 دودی دتکتور  34/0 34/1

 (Beam Detectorشعاعی )دتکتور  10 12

 شستی اعالم حریق  1/0   1/2

 آژیر  14/0 8

 اینترفیس 85/0 85/4

Load Factor  لوپ سیستم اعالم حریقmA250 .می باشد 

 20و دتکتورها وـشـستی های اعالم حریق % 100آژیرها و اینترفیس ها، % Load Factorدر محاـسبات  Fire mode)در هنگام حریق ) -
 در محاسبات منظور می گردند. 

 باشد.  عدد می 128که می توانند آدرس دهی شوند  پحداکثر تعداد المان های داخل لو -
 شود.  صرف نظر می Load Factorاز سایر پارامترها در محاسبات  -
اختمان  - د 4تعداد المان های یک ـس قف کاذب آنها مطابق جدول زیر می باـش قف کاذب هر طبقه به  .طبقه و ـس مداربندی هر طبقه و ـس

 صورت مدار مجزا به محل نصب مرکز سیستم اعالم حریق اجرا شده است.
 سقف کاذب

 سوم طبقه  
 طبقه سوم 

 سقف کاذب
 دوم طبقه 

 دوم طبقه 
 سقف کاذب

 اول طبقه 
 اول طبقه 

 سقف کاذب
 مکف  طبقه

 ها المان همکف طبقه 

 دتکتور حرارتی  10 - 10 - 10 - 10 -
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 دودی دتکتور  70 50 70 50 70 50 70 50

 شعاعی دتکتور  10 - - - 5 - 5 -

 شستی اعالم حریق  15 - 15 - 15 - 15 -

 آژیر  5 - 5 - 5 - 5 -

 اینترفیس 10 - 10 - 10 - 10 -

 پاسخ دهید. 39و  38به پرسش های 

 های مرکز سیستم اعالم حریق چند لوپ می باشد؟  حداقل تعداد لوپ طراحی (38 پرسش
 8د(    6ج(    4ب(    5الف( 

المان، مجموع تعداد    128داده است، پس برای پیدا کردن تعداد لوپ با   128صورت مساله حداکثر تعداد المان هر زون را    پاسخ(
باشد برای آن طبقه   128مقایسه می کنیم در صورتیکه بیش از   128المان های موجود در هر طبقه و یا سقف کاذب شمرده و با 

باشد بررسی می شود که آیا با طبقه یا سقف کاذب    128باشد یک زون و اگر کمتر از    128زون اضافه در نظر می گیریم، اگر برابر  
می توان فهمید که هر طبقه و سقف کاذب آن چند از جدول دوم  دیگری امکان جمع شدن برای تشکیل یک زون را دارد یا خیر.  

سقف   (،115(، طبقه دوم )50، سقف کاذب طبقه اول )(110(، طبقه اول )50(، سقف کاذب طبقه همکف )120المان دارد، طبقه همکف )
زون می توانیم داشته    8بوده و نهایتا    128(. همه طبقات کمتر از  50( و سقف کاذب طبقه دوم )115طبقه سوم )  (،50کاذب طبقه دوم )

را با مکان دیگر نمی توان   باشیم. حال به بررسی امکان جمع شدن مدارات و تشکیل زون مشترک می پردازیم. هیچکدام از چهار طبقه
المان بدهند، پس چهار زون برای مجموع طبقات باید در نظر بگیریم اما می توان برای هر    128جمع کرد که تشکیل یک زون با حداکثر  

زون   6زون برای چهار سقف کاذب باید اجرا شود. جمعا    2المان( در نظر گرفت، پس    100المان( یک زون )جمعا    50دو سقف کاذب )با  
 صحیح است.  جگزینه برای این ساختمان الزم است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  230از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 چند میلی آمپر می باشد؟  Fire modeها با توجه به تعداد المان های آنها در  مجموع لوپ Load Factorمقدار  طراحی (39پرسش  
 1500د(    1000ج(    416ب(   877الف( 
 Fire Modeدر حین حریق، همه دتکتورها که حریق را تشخیص نمی دهند و تنها یخشی از آنها حریق را شناسایی کرده و به حالت    پاسخ(

باقی می مانند. با بروز حریق، باید تمامی آژیرها و اینترفیس، وارد مدار شده و عمل می   Standbye Mode، بقیه در همان حالت  می روند
 در  %20  قی حر  اعالم  یها  یشست  و  ها  کتورتد  و  %100  ها،  سینترفیا  و  رهایآژ،  Fire Mode  در صورت مسئله نوشته شده که در  کنند.

. مجموع تعداد هر المان برابر  Standby Modeدرصد در حالت    80و    Fire Modeدرصد در حالت    20، یعنی گردند  یم  منظور  محاسبات
پس می   (.40( و اینترفیس )20(، آژیر )60(، شستی اعالم حریق )20(، دتکتور شعاعی ) 480(، دتکتور دودی )40است با: دتکتور حرارتی )

 توان نوشت:

( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 
1

1 20 8 40 4.85 0.8 40 0.25 480 0.34 20 10 60 0.1

0.2 40 2.25 480 1.34 20 12 60 2.1 354 303.36 219.84 877.2

n
Fire

tot i i

i

I N I

mA

=

= =   +  +  +  +  + 

+  +  +  +  = + + =


 

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
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 شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی  بندیهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  230از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 kVA 250 =n1S، kVA 400 =n2Sظرفیت های از طریق ـسه دـستگاه ترانـسفورماتور موازی به   kVA1250یک بار   طراحی  (40  پرسشش

ــد: kVA630= n3Sو  ــرح زیر می باش ــفورماتور جهت تامین بار به ش ــهم ترانس و  =kVA 278S1=، kVA 400  S2 تغذیه می گردد. س
kVA 572S3=  . ماتورها اضافه بار نداشته باشد؟ حداکثر مقدار بار چقدر باشد تا هیچکدام از ترانسفور 
 kVA 1280د(    kVA 1124ج(                  kVA 1222ب(    kVA 1164الف( 
   دارای اضافه بار است، پس محاسبه بر مبنای آن انجام می شود:  1ترانسفورماتور  پاسخ(

 
max 250

1250 0.8992 1250 1124
278

nj

L L

Tj

S
S S kVA

S
= =  =  = 

 گزینه ج صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   70از فصل سوم صفحه  5-1-3بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی   فصل سوم

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 62از فصل سوم صفحه  5-1-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیف  فصل سوم

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 باشد؟با توجه به جواب مسئله قبل، باردهی هر ترانسفورماتور چقدر می طراحی (41  پرسش
1الف( 2 3250 , 400 , 514S kVA S kVA S kVA= = 1ب(       = 2 3250 , 400 , 572S kVA S kVA S kVA= = = 

1ج( 2 3250 , 360 , 514S kVA S kVA S kVA= = 1 د(          = 2 3250 , 400 , 630S kVA S kVA S kVA= = = 
 n3Sو    n2Sکه دارای اضافه بار بوده و با ماکزیمم توان باردهی می کند. بارهای کشیده شده از ترانسفورماتورهای    n1Sترانسفورماتور    پاسخ(

 صحیح است. ج  می رسد. گزینه  1124ضرب می کنیم، هر چند تنها در گزینه ج مجموع بار به  8993/0را به ضریب 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   70از فصل سوم صفحه  5-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل سوم

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 62از فصل سوم صفحه  5-1-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیف  فصل سوم

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

تغذیه می شود. باتوجه به   kVA  200از یک دیزل ژنراتور به ظرفیت نامی    kVA  140یک بار سه فاز به ظرفیت    طراحی  (42  پرسش
 منحنی شکل زیر عالوه بر بار سه فاز فوق، حداکثر بار تک فاز که می تواند از دیزل ژنراتور تغذیه شود. چقدر است؟
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 kVA 30د(                      kVA 40 ج(                         kVA 60ب(                    kVA 50الف( 

( بوده که با تالقی محور عمودی با بار سه فاز به محور و عمود کردن آن به محور 200تقسیم بر    140درصد ) 70سهم بار سه فاز    پاسخ(
 وولت آمپر می شود. گزینه ج صحیح است.کیل 40کیلوولت آمپری،  200درصد ظرفیت  20درصد می رسیم.   20بار تکفاز، به 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 های زیر صحیح است؟ساختمان کدام یک از گزینه مقررات ملی  21مطابق مبحث  مشترک ( 43  پرسش
  الف( با توجه به تغذیه برق آسانسورهای اضطراری از طریق مولد برق اضطراری، نیازی به پیش بینی باتری داخلی برای تابلو کنترل آسانسور

 جهت پیاده کردن مسافران در نزدیک ترین طبقه پس از قطع برق نمی باشد. 
 راد از ساختمان در هنگام حادثه استفاده کرد.ب( از آسانسورهای اضطراری می توان به عنوان وسیله ای برای فرار اف

 نیز قابل تامین باشد  ( UPS)ج( برق آسانسورهای اضطراری باید از طریق برق بدون وقفه 
 های اضطراری باید با سامانه سیستم اعالم حریق و اتاق مدیریت بحران ارتباط داشته تا در مواقع ضروری از سرویس د( آسانسور 

 . شوندخارج 
و   1-4-7-21اشتباه می باشد. گزینه های ب و ج نیز به ترتیب     21مبحث    107صفحه    7- 4-7-21  نامه آیینطبق  گزینه الف    پاسخ(

از همان مبحث صحیح   106صفحه    2-4-7-21  اشتباه می باشند. همچنین گزینه د طبق آیین نامهمبحث  همان    106صفحه    4- 21-7-4
 می باشد. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 108 فصل ششم صفحه  4-6بخش 

  205و    58،  52  ،19  در صفحه   ، »باتری داخلی« و »سامانه اعالم حریق« به ترتیبی«آسانسور اضطرار»»اتاق مدیریت بحران«،    کلمات

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 آزمون آزمایشی سوم 43پرسش 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
پاسخ دهید. از ضرایب کاهش باردهی   46تا    44ساختمانی مطابق شکل زیر مفروض است، به پرسش های  سیستم توزیع برق  مسئله(  

 ها صرف نظر می شود. یزل ژنراتورترانسفورماتور ها و د
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( به علت خطا از مدار خارج گردد، برای تامین بارهای متصل به  TR1در صورتی که ترانسفورماتور  شماره یک )  طراحی ( 44پرسش  

 شد؟ ترانسفورماتور شماره یک، سناریوهای قابل اجرا چه می تواند با
 روشن شود.  ( D/G-1) الف( دیزل ژنراتور شماره یک

 از کوپلینگ اتوماتیک( 3از  2وصل شود. )اینترالک  Q12 باز و کلید QA1  ب( کلید
 وصل شود.  Q12ج( کلید 

 هر دو صحیح است.  »ب«و  »الف«د( گزینه های 

( نیز QA1)  TR-1شود و کلید مسیر ترانسفورماتور  بسته می  TR-1( برای تأمین انرژی مسیر ترانسفورماتور  Q12کلید کوپالژ )  پاسخ(
  شود. گزینه ب صحیح است.باز می TR-1برای جلوگیری از تزریق جریان به ترانسفورماتور 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 196از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 187از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل هفتم 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
به علت   ( TR-1باشد و ترانسفورماتور شماره یک )  Iدر شرایط عادی    TR-2و    TR-1های مصرفی  چنانچه جریان  طراحی  (45  پرسش

-TRاز کوپلینگ اتوماتیک اجرا گردد، کدام یک از گزینه های زیر در خصوص جریان مصرفی    3از    2خطا از مدار خارج گردد و اینترالک  

2   
 صحیح است؟

   TR2 < 2I ب( جریان مصرفی             TR2 > 2I   الف( جریان مصرفی
 TR2  =  I د( جریان مصرفی                  TR2  =  2Iج( جریان مصرفی 

خارج شدن ترانسفورماتور از مدار، بانک خازنی این ترانسفورماتور نیز از مدار خارج می شود. با خارج شدن خازن از مداری، توان  با    پاسخ(
را بدون حضور   1راکتیو و در نتیجه توان ظاهری کل مصرفی بیشتر می شود. ترانسفورماتور دوم، باید عالوه بر بار خود، بار ترانسفومرانور  

 خواهد بود. گزینه الف صحیح است.  2Iکند، پس مقدار جریان کشیده از ترانسفورماتور دوم، بیش از خازن تامین 

 طالیی(   ا محصوالت آکادمیانطباق ب
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 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه سش کتاب درسنامه و پر196صل هفتم صفحه فاز   2-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 187از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل هفتم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 چقدر می باشد؟ Q12مناسب ترین آمپراژ ترانسفورماتورهای جریان و کلید   طراحی ( 46  پرسش

 Q12 :A1250کلید و  A  5/2500ب( ترانسفورماتورهای جریان      Q12 :A1250و کلید  A 5/1200الف( ترانسفورماتورهای جریان 
 Q12: A2500 کلیدو  A 5/1200ترانسفورماتورهای جریان د(         Q12: A2500کلید و  A 5 /2500ج( ترانسفورماتورهای جریان 

1600000                      جریان نامی ترانسفورماتور برابر است با: پاسخ(
2309

3 3 400

n
n

L

S
I A

U
= = =


 

انتخاب می شود )گزینه های   CTبرای    5/2500براساس جریان نامی تعیین می شود که با توجه به مقدار بدست آمده جریان    CTاولیه  
هنگامی که هر دو ترانسفورماتور در مدار هستند، از (  1دو حالت بررسی می شود:  ،  Q12الف و د اشتباه است(. برای تعیین جریان کلید  

نیز به اندازه نصف جریان نامی ترانسفورماتورها    12Qکند. پس، جریان عبوری از  جریان به ازای نصف بار عبور می  B1Qو    A1Qکلیدهای  
کند که نصف  ای تأمین میبرق شوند، ترانسفورماتور دیگر کل جریان شبکه را به گونه هنگامی که یکی از ترانسفورماتورها بی(  2  خواهد بود.

نصف جریان    12Qشوند. پس به هر حال، از کلید کوپالژ  تغذیه می  12Qد و نصف دیگر بار از طریق کلید  جریان از کلید مخصوص به خو
  300دو بار    CTها براساس بار متصل به آن انتخاب می شود، هر    CTجریان اولیه    کند.آمپر عبور می  1250آمپری، یعنی    2500نامی  

                                               کیلوواتی را تغذیه می کند، پس: 
600000

1082
3 cos 3 400 0.8
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 گزینه ب صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

بندی شده های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   192از فصل هفتم صفحه    2-2-7و بخش    78از فصل سوم صفحه    8-1-3بخش  

 آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصول سوم و هفتم  

 ی طراح- یکتاب راه آزمون نظام مهندس 187از فصل هفتم صفحه  2-2-7و بخش  66از فصل سوم صفحه  7-1-3بخش 

 ی طراح -برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیفو هفتم سوم  فصول

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
سـلکتیویته  . می باشـد kA 22ن  اتصـال کوتاه آ جریان Bو یا نقطه  Aی مطابق شـکل زیر مفروض اسـت در نقطه عتابلوی توزی(  مسشئله

پرـسش به .  ـصحیح اـست ،یا بیـشتر نـسبت به هم باـشد  6/1 مطمئن برای فیوزهای ـسری به ـشرط آنکه جریان نامی ـسری به اندازه ـضریب
 پاسخ دهید. 48و   47 های
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 رخ دهد، کدام گزینه در خصوص نوع وسایل حفاظتی صحیح است؟ Bو یا  Aاگر اتصال کوتاه در نقاط  طراحی ( 47  پرسش

 زفیو: 3وسیله حفاظتی   ، : فیوز2وسیله حفاظتی   ،فیوز: 1( وسیله حفاظتی  الف
 فیوز : 3وسیله حفاظتی  ، فیوز: 2وسیله حفاظتی   ،A k=36cuIو cu=0.5IcsI و کلید خودکار اتوماتیک:  1( وسیله حفاظتی  ب
 فیوز  : 3وسیله حفاظتی   ،فیوز  : 2وسیله حفاظتی   ،Ak=36cs=IcuI کلید خودکار اتوماتیک: 1( وسیله حفاظتی  ج
 هر دو صحیح است.  ب و ج( گزینه های د

، هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل در زیر 13مبحث    73صفحه    2- 1-6-13طبق بند »الف« آیین نامه   پاسخ(
باید از نوع کلید خودکار   1بار یا کلید خودکاری که به عنوان کلید مجزا کننده هم عمل نماید، مجهز باشد. پس وسیله حفاظتی شماره  

همین آیین نامه، به دلیل آنکه قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در اتصال کوتاه کم    «ث»اشتباه است(. طبق بند    اتوماتیک باشد )گزینه الف
و   2می باشد بایستی باالدست کلیدهای مینیاتوری، فیوز یا کلید خودکار محدود کننده جریان اتصال کوتاه قرار گیرد پس وسایل حفاظتی  

آمپر وجود دارد  125با جریان  1باالدست کلید وسیله حفاظتی محدود کننده جریان اتصال کوتاه باشد.  بایستی حتما فیوز یا کلید خودکار 3
 .می باشد   گزینه د صحیحآمپر استفاده کرد و باید کلید خودکار )اتوماتیک( باشد.    100اما طبق همین آیین نامه، نمی توان از فیوز با بیش از  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  153ز فصل ششم صفحه ا 2-1-6بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل ششم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 130از فصل چهارم صفحه  14-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 کتاب تاسیسات برق پالس  94از فصل چهارم صفحه  6-8-4بخش 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 ؟اتصال کوتاه رخ دهد، کدام گزینه برای وسایل حفاظتی صحیح است Cچنانچه در نقطه  طراحی ( 48  پرسش
 فیوز : 3وسیله حفاظتی  ، فیوز : 2وسیله حفاظتی  ، فیوز : 1وسیله حفاظتی   الف(

 فیوز: 3وسیله حفاظتی  ، فیوز: 2وسیله حفاظتی   ،Ak= 36cuIو  cu5I.=0csIو کلید خودکار اتوماتیک:  1  ( وسیله حفاظتیب
 فیوز: 2وسیله حفاظتی   ،فیوز: 2وسیله حفاظتی    ،Ak=36cs=IcuI کلید خودکار اتوماتیک: 1( وسیله حفاظتی  ج
 .هر دو صحیح استب و ج ( گزینه های د

، به دلیل آنکه قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در اتصال کوتاه کم  می 13مبحث    73صفحه    2-1-6-13آیین نامه    «ث»طبق بند    پاسخ(
 3و    2باشد بایستی باالدست کلیدهای مینیاتوری، فیوز یا کلید خودکار محدود کننده جریان اتصال کوتاه قرار گیرد. پس وسایل حفاظتی  

همین آیین نامه، هر تابلو باید به یک    »الف«ود کننده جریان اتصال کوتاه باشد. همچنین طبق بند  بایستی حتما فیوز یا کلید خودکار محد
کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل در زیر بار یا کلید خودکاری که به عنوان کلید مجزا کننده هم عمل نماید، مجهز باشد. پس وسیله  
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و حداقل   می باشد  Bو  Aجریان اتصال کوتاه در نقاط . است(گزینه الف اشتباه ) اتیک باشدباید از نوع کلید خودکار اتوم 1حفاظتی شماره 
کیلوآمپر    36( بوده و طبق نرم استاندارد کلیدها برای این سطح از اتصال کوتاه، کلید  کیلو آمپر  22)جریان اتصال کوتاه    cuI    و  csIمقدار برای  

کیلوآمپر و از جریان اتصال کوتاه کمتر خواهد )گزینه   18باشد که می شود    cuI    نصف csIانتخاب می شود، در گزینه ب، گفته شده جریان  
 . گزینه ج صحیح می باشدب اشتباه است(. 

 الیی( ط  انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  153از فصل ششم صفحه  2-1-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 130از فصل چهارم صفحه  14-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 کتاب تاسیسات برق پالس  94از فصل چهارم صفحه  6-8-4بخش 

 آزمون آزمایشی چهارم  16پرسش 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

چه  نچناباشد.  یلووات میک  15بار متصل به هر تابلوی فرعی    .باشدشکل زیر دیاگرام توزیع برق یک ساختمان می  طراحی  (49  پرسش 
ان جهت خرید بار مصرفی کل ساختم باشد، 9/0و تابلو اصلی  0/ 8هر تابلوی نیمه اصلی  ،  6/0ضریب همزمانی بارها در هر تابلوی فرعی 

 وات می باشد؟انشعاب برق چند کیلو

 
 243د(                                           324 ج(                                450 ب(                            4/194الف( 
 پس: 0/ 6با ضریب همزمانی  تابلو فرعی متصل شده است 10به هر تابلو نیمه اصلی  پاسخ(

1 1. . 15 10 0.6 90 90mP N P DF P kW= =   = → = 
 پس:  8/0تابلو نیمه اصلی متصل است با ضرب همزمانی  3به هر تابلو اصلی، 

2 1 2. . 3 90 0.8 216 216P N P DF P kW= =   = → = 

.2            پس: 9/0تابلو اصلی هم با ضریب همزمانی  . 1 216 0.9 194.4 194.4tot totP N P DF P kW= =   = → = 

 گزینه الف صحیح می باشد.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه تاب درسنامه و پرسش ک 21از فصل اول صفحه  2-6-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل اول 

 ی طراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس از فصل اول صفحه     2-6-1بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل اول 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 تواند جهت تخلیه دود مورد استفاده قرار گیرد؟ کدام یک از تجهیزات زیر می مشترک ( 50  پرسش

         ب( دستگاه هوارسان                                          الف( فن تخلیه دود
 های الف و ب هر دو صحیح است. د( گزینه                    ج( فن سیستم تامین هوای فشار مثبت
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 ، از فن تخلیه دود و دستگاه هوارسان می توان جهت تخلیه دود استفاده کرد.  13مبحث  199صفحه  2-4طبق جدول پ  پاسخ(
  .گزینه د صحیح می باشد

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -قی طراحیکتاب واژگان کلیدی تاسیسات بر 101کلمه »تخلیه دود« در صفحه 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

متر   6طبقات  ساختمان شماره دو با ارتفاع کف به کف  و    متر   4یک با ارتفاع کف به کف طبقات    ساختمان شماره  مشترک  ( 15پرسش  
، عرض پله و عمق پله( در نظر گرفته شده است.  ی با شرایط یکسان )سرعت حرکت پلهبرقمفروض هستند. برای هر دو ساختمان پلکان

 جا شده در ساعت در این دو ساختمان به جه صورت است؟بهتعداد افراد جا
 ب( ساختمان شماره یک بیشتر از ساختمان شماره دو است.                   بیشتر از ساختمان شماره یک است. 2الف( ساختمان شماره 

 باشد. ها برای مسئله کافی نمید( داده                                              ج( در هر دو ساختمان یکسان است.
سرعت، عرض و عمق پله متناسب بوده ، تنها با  15مبحث    43صفحه    2-2-3-15با توجه به آنکه ظرفیت جابجایی بر اساس رابطه    پاسخ(

 و ارتباطی با ارتفاع کف به کف طبقات ندارد، پس ظرفیت جابجایی در هر دو ساختمان یکسان می باشد. پس گزینه ج صحیح می باشد.

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  265از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 251 از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 های زیر در خصوص مصالح هوشمند صحیح است؟کدام یک از گزینه  مشترک ( 25  پرسش
 واکنش مناسب  ا پردازش و نسبت به محیط و شرایط دست آمده راطالعات بهو  را حسالف( مصالحی هستند که رویداد محیطی 

 دهند. را نشان می 
 کنند. دست آمده را جهت پردازش به کنترلر محلی ارسال میاطالعات بهو  ب( مصالحی هستند که رویداد محیطی را حس
 کنند ا جهت پردازش به کنترلر مرکزی ارسال میدست آمده راطالعات بهو  ج( مصالحی هستند که رویداد محیطی را حس

 د( هر سه گزینه صحیح است.
 ، گزینه الف صحیح می باشد.19کتاب راهنمای مبحث  313صفحه  1-3-8-13 طبق بخش مصالح هوشمند از آیین نامه پ پاسخ(

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

آمپر هایپرمارکت،   1000آمپر جهت واحدهای تجاری، یک کنتور    32فاز  واحد کنتور تک  120یک مجتمع تجاری شامل    مشترک  (35  پرسش
خطی پست برق این  دیاگرام تک آمپر جهت مصرف مشاعات مفروض است. کدام یک از گزینه های زیر در خصوص    3000و یک کنتور  

 ساختمان صحیح است؟
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 د( هیچکدام    3ج( شکل    2ب( شکل   1الف( شکل 

، یک ترانسفورماتور عمومی برای واحدهای تجاری نیاز است که باید 110جلد اول نشریه    6فصل    31صفحه    3-6با توجه به شکل    پاسخ(
اشتباه است(. یک ترانسفورماتور اختصاصی برای    2و    1این ترانسفورماتور قبل از کوپلینگ و سلول اندازه گیری نصب شود )شکل های  

اشتباه است(.   3ختصاصی برای هایپرمارکت، با یک سلول کوپلینگ و اندازه گیری جداگانه، نیاز است )شکل  مشاعات و یک ترانسفورماتور ا
 گزینه د صحیح است. 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 باشد؟های زیر دلیل تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی میکدام یک از گزینه  مشترک (45  پرسش

 الف( راه اندازی موتورهای با توان باال                       ب( اتصال کوتاه در شبکه توزیع نیرو
 باشد. داخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی میج( وقوع صاعقه                                                د( هر سه گزینه از عوامل ت

 امواج الکترومغناطیسیهر سه عامل نوشته شده در گزینه های الف، ب و ج در  ،  13مبحث    26صفحه    18-1-3-13طبق آیین نامه    پاسخ(
 تاثیرگذار بوده و گزینه د کامل ترین پاسخ است. 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 102کلمه »تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی« در صفحه 

 آزمون آزمایشی دوم 44پرسش 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
های زیر متصل شینه همبندی اضافی هر قسمت از ساختمان به کدام یک از گزینه در تاسیسات برقی، ترمینال یا    مشترک  ( 55  پرسش 

 است؟
            الف( ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین

 های آن قسمت از ساختمان کننده مدار( تابلوی برق تغذیهPEب( ترمینال یا شینه حفاظتی )
                                       الکترود زمینج( 

 د( هر سه گزینه صحیح است.
، هادی همبندی اضافی به ترمینال حفاظتی تابلوی تغذیه کننده )تابلوی برق 13مبحث    152صفحه    4-8-2-1طبق شکل پ    پاسخ(
 می شود. گزینه ب صحیح است.  متصلواحد( 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  124از فصل چهارم صفحه   8-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 118فحه از فصل چهارم ص 8-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  
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 آزمون آزمایشی چهارم  21آزمون آزمایشی سوم و پرسش  38پرسش 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
و   تفکیکجهت  های مخابراتیسامانه مناسب در  فیلترینگمقررات ملی ساختمان، استفاده از  21مطابق مبحث  مشترک (56  پرسش
 شود؟ های زیر توصیه می، برای کدام یک از ساختمانامواج مزاحم پاالیش

 تختخوابی  1000ب( بیمارستان                               های امداد و نجات استانالف( فرماندهی مدیریت بحران و ستاد
 د( هر سه گزینه صحیح است.                                                           ج( وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات

 و پاالیش   ، جهت تفکیکمناسب در سامانه مخابراتی  ، استفاده از فیلترینگ21مبحث    103صفحه    2-2- 3-7-21طبق آیین نامه    پاسخ(
همان مبحث، وزارت ارتباطات و فن آوری   6صفحه    2-1-21شود. طبق جدول  ، توصیه می1های گروه  امواج مزاحم فقط برای ساختمان

 محسوب می شود. گزینه ج صحیح است. 1گروه  ءاطالعات جز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 101از فصل ششم صفحه  1-2-6و بخش  105از فصل ششم صفحه  2-3-6بخش 

کتاب    278،  205،  113،  77،  36به ترتیب در صفحات  »فیلترینگ«    «»سامانه مخابراتیو    »تفکیک«  ، »پاالیش«  ،کلمات »امواج مزاحم«

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 آزمون آزمایشی دوم 49پرسش 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
ناظر  ناظر، ادامه کار    سلب صالحیتقرارداد و    ابطالمتر مربع در تهران به علت    72000در یک پروژه ساختمانی با    مشترک  ( 57  پرسش
 غیر ممکن شده است. کدام گزینه در مورد ادامه کار صحیح می باشد؟   حقوقی

با  ماه  یک  است ظرف مدت  موظف  ساختمان  پروانه  مرجع صدور  یابد.  می  ادامه  جدید،  ناظر  تکلیف  تعیین  تا  ساختمانی  عملیات  الف( 
 هماهنگی نظام مهندسی استان نسبت به معرفی ناظر جدید اقدام نماید. 

مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا ب( عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود.  
 معرفی ناظر جدید از ادامه کار جلوگیری نماید. 

و ج( عملیات ساختمانی ادامه می یابد و مرجع صدور پروانه ساختمان تا تعیین ناظر جدید با استفاده از ماموران کنترل خود نسبت به کنترل  
 نظارت بر عملیات اجرایی اقدام می کند.

  د( هیچکدام
 مبحث دوم، گزینه ب صحیح می باشد.  70صفحه فصل چهارم  15از ماده  10-4-15طبق آیین نامه  پاسخ(

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 37از فصل دوم  صفحه  1-4-2بخش 

»ابطال«، »سلب   و کلمات  ترتیب در صفحات  ناظر حقوقی«  »  صالحیت«  برقی      373  و   213،  17به  تاسیسات  واژگان کلیدی  کتاب 

 نظارت -طراحی

 کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(   کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون

کدامیک از اشخاص   ،اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی  حسن شهرتبر اساس مصادیق مرتبط با    مشترک  (58 پرسش
  زیر فاقد صالحیت الزم برای عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان می باشند؟ 

 الف( شخصی که کمتر از دو بار سابقه خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود داشته باشد.
 حکومیت انتظامی علیه وی  ناشی از م 3سال از زمان صدور رای قطعی درجه  4ب( شخصی که در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، 

 گذشته باشد.    
 ج( شخصی که بیش از یک بار سابقه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای نداشته باشد. 

 ومیت انتظامی علیه وی رناشی از مح 4سال از زمان صدور رای قطعی درجه  8د( شخصی که در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، 
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  باشد.گذشته     

 صحیح است.  کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گزینه ب 181آیین نامه اجرایی صفحه  59طبق اصالحیه ماده  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی   142فصل هشتم صفحه  2-3-2-8بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  149حسن شهرت« صفحه »کلمه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 نفر تماشاگر چه می باشد؟  2000ترین گزینه نوع المپ برای روشنایی یک سالن ورزشی والیبال با  مناسب مشترک ( 59  پرسش
 تغذیه می شوند. UPSب( متال هالید که درصدی از آنها از برق بدون وقفه                          هالید + هالوژن مدادی الف( متال

 دو صحیح می باشند.د( گزینه های الف و ب هر                                                 ج( متال هالید
المپ های متال هالید بعد از خاموش شدن، مدتی طول می کشد تا دوباره آماده به کار شوند. در این بازه زمانی تا روشن شدن    پاسخ(

استفاده نمود. گزینه د صحیح تغذیه می شود،    UPSکامل المپ، می توان ترکیبی از این المپ با المپ های دیگر )مانند هالوژن( که با  
 است. 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 مناسبترین گزینه در خصوص ضریب توان موتورها در سه حالت بار نامی، بی باری و راه اندازی چه می باشد ؟   مشترک (60پرسش

    15/0راه اندازی:   و 35/0: بی باریو   85/0ب( بار نامی:         0/ 35: راه اندازیو  85/0: بی باریو  15/0: الف( بار نامی
 0/ 85راه اندازی:  و 35/0: بی باریو  15/0بار نامی:  د(           35/0: راه اندازیو  0/ 15: بی باریو  85/0: نامی( بار ج

 (: NL)باری و بی( FL)(، بار نامی startاندازی )رابطه ضریب قدرت موتور در سه حالت راه پاسخ(

cos cos cosNL start FL    

 گزینه ج صحیح می باشد.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 سی تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام مهندهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  86از فصل سوم صفحه  1-3-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیسوم  فصل 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 75از فصل سوم صفحه  1-3-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفسوم  فصل 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
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https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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 .1395ساختمانها(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  [ مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی  1]

 . 1392برقی(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  [ مبحث پانزدهم )آسانسورها و پلکان2]
ساختمانی(، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از   )مشخصات فنی و اجزائی تاسیسات برقی کارهای    110[ نشریه  3]

 . 1382زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 
 . 1382[ آلدیک موسسیان، راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، نشر توسعه ایران، تهران، 4]
 . 1384سی تاسیسات برقی، انتشارات یاوریان، اردبیل، [ حسین شایقی، نکات برتر در مباحث نظام مهند5]

 . 1395انتشارات یاوریان، اردبیل، ، محمد حاجی وند، تاسیسات برق پالس،، محمد کریمی،[ 6]

درس آزمون تاسیسات برق ساختمان به انضمام آزمون های طبقه بندی شده  بان و توحید جعفری،  [ محمد کریمی، محمدحسین دیده 7]
 . 1394(؛ انتشارات یاوریان، اردبیل، 76-93سالهای )

، انتشارات بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیهای طبقه درسنامه و پرسش وند، ، محمد حاجیشهسواری، علی محمد کریمی[ 8]
 . 1395یاوریان، اردبیل، 

 .1395نتشارات دیباگران، تهران، ، اهای کارشناسی رسمیباحث مهندسی برق در آزمون ، موندمحمد حاجی، محمد  کریمی، [ 9]

نشر توسعه ایران، تهران،    ها(،مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان  دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،[  10]
1395. 

 (1392) (، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، مبحث اول )تعاریف[ 11]

  (1384(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوم )نظامات اداری[ 12]

 ( 1395مان، نشر توسعه ایران، تهران، )(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمبحث سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل حریق[ 13]

 (1392(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا[ 14]

  (1389ایران، تهران، )(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه جویی در مصرف انرژیمبحث نوزدهم )صرفه[ 15]

 (1395(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث بیست و یکم )پدافند غیرعامل[ 16]

 (1392ن(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختما[ 17]

، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  های اجرائی آن نامهقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین [  18]
(1390 ) 

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از     ،ساختمان(  یکیالکتر  ساتیتاس  پیت  ییاجرا  اتی)جزئ  393  هینشر[  19]

 زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران
 [ مجموعه پرسش های آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی.  20]
 [ جزوات و فیلم های آموزشی موجود در فضای مجازی. 21]

 


