
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق

 98نظارت مهر 

 

 مولف 

 مهندس محمدکریمی 

 مبتکر طرح تضمین قبولی در آزمون نظام مهندسی برق 
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 آکادمی کسب و کار مهندس محمد کریمی 
https://www. mohammad-karimi.ir 

 تقدیم می کند  

 آموزشي آمادگي آزمونبسته هاي 

 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 

https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

      info@ mohammad-karimi.ir 
 

 

 

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

 زیر دقت کنید:

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

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

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

 و قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت. 
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  ی اطالعات  چه  که  نیا  یبرا  شده  یطراح   یها  نقشه  در  باشد،  یم  یاتور ینیم  خودکار  دیکل  یفرع  یتابلو  کی  یورود  مشترک  (1  پرسش
 گردد؟  ذکر دیبا

 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    پاسخ(
 گزینه ب صحیح است. و 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(

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

 ظارتن

 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 ،  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. 2-5-5-1بوده و طبق بند »ج« آیین 

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

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 54

 (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 
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

https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
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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 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. باید به صورت جداگانه در لوله ها اجرا شوند. 

رسانی به پریز اضطراری«  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 و »سیستم برق

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

  یها  نهیگز  از  کی  کدام  مشترک(  5  پرسش
  برق   که  پروژه  ک ی  برق  پست  خصوص  در  ریز

  در یف  قیطر  از  که  هیاول  ولتاژ    صورت  به  آن
  گردد،  یم  هیتغذ(  یاختصاص  ریغ)  یعموم

  پروژه  برق  که  نیا  فرض  با)  است؟   تر  مناسب
 یم  هیتغذ ترانسفورماتور  دستگاه   دو  قیطر  از

  (.گردد
   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
 ک ی قی طر از موتور نیا. است  مفروض ولت 110 کار ولتاژ و هرتز  60 ینام  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   50به    60توان با سرعت نسبت مستقیم دارد، سرعت نیز نسبت مستقیم با فرکانس دارد، پس با کاهش فرکانس از    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است. نیز کمتر می شود. 

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

 بود؟  خواهد چقدر خازن بانک تیظرف
 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 

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.com/license/
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بندی شده آزمون نظام  های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   161صفحه    4-5بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

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

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

 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 ...   یدستگاه ها  ی خطا برا  نیعدم قطع در اول  لیبدل  IT  ستمیاز س[،  4مرجع ]  170صفحه    4P2-2-1طبق بند    پاسخ(
  ستم یاز س  ،مرجع  همان  253صفحه    11- 5-621طبق بند  ؛ چرا که ارزش کار انجام شده بیش از قیمت وسیله است.  شود  یاستفاده م

TN-S  موجود است(   زین  مارستانی)که در ب  یک یحساس الکترون  یدر دستگاه ها  سیاز بروز تداخل امواج الکترومغناط  یریجلوگ  یبرا  زین
 گزینه ج صحیح است. شود.  یاستفاده م

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

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

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی و فصل چهارم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی   70صفحه    2-2-4بخش  

 نظارت-برق

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
  ستم یس  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 اعالم

 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    یآب )فلوسنج( صرفا برا  انیحسگر جر،  13مبحث    200صفحه    2-4طبق ردیف چهارم جدول پ    پاسخ(
 گزینه د صحیح است.  رود. یکردن آتش 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

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
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=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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 طبقه کتاب درسنامه و پرسش   133صفحه    8-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

-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    9

   )کلیک کنید( م قبولیدر آزمون با گارانتی بازگشت وجه در صورت عدبسته تضمین قبولی 
 یتابلو  کی  هیتغذ  کابل  نظارت  (11  پرسش

 شامل  فاز  هر  در  یاصل  یتابلو   از  یاصل  مهین
 ی ها  نهیگز   از  ک ی  کدام  باشد،  یم  رشته  3
  قرار   استفاده  مورد   تواند   یم  کار  نی ا  یبرا  ریز
 (کابل یخارج  قطر= De) رد؟ یگ

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

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

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

 ظارتن

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

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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  مربوط   مدارک  ،یفن  مدارک  یمحتوا  و  ها  نقشه   یمحتوا  اساس   بر   ساختمان  یبرق  ساتیتاس  ییاجرا  اتیعمل  انیپا  در  ظارتن  (21  پرسش
 یکس  چه  توسط  رهیغ  و  ها  ستمیس  زات،یتجه  دستگاه،  یفن  مشخصات  و  مدارک  ،یبرق  ساتیتاس  یها  ستمیس  یانداز  راه  و  شیآزما  به
 شود؟  تهیه دیبا

    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.

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

 ظارتن

 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 طبقه کتاب درسنامه و پرسش   134صفحه    8-4بخش    طالیی(  ت آکادمیانطباق با محصوال 

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

  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقو فصل چهارم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  103صفحه    9

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

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

 ( ی سربند یبرا الزم یها میس لحاظ بدون) است؟  حیصح یمسکون
  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  می س  ،12000  قرمز   رنگ  به  میس(  ب

 12000 زرد
  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

4000 
 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

12000 
نول و   یها   یهاد  یقرمز و زرد است. برا  اه،ینگ سرفازها سه    یها   یهاد ،  13مبحث    148صفحه    3-2-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(  
سوم    کیهر فاز    یشود. رو  یمتر م   12000جمعا    ،یمتر  1000واحد    12شود.    یزرد راه راه استفاده م-و سبز  یآب  بیبه ترت  زین  یحفاظت 
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( و حفاظت )سبز و  ینول )آب  یها  ی. هادندشو  یمتر م  4000  یقرمز و زرد همگ   اه،یس  یها  یپس هاد  رد،یگ  یقرار م  یکش  میس  نیا
 گزینه د صحیح است.متر است.  12000ها مشترک بوده و  یکش میس یتمام یبرا زیزرد( ن

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

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

 نظارت-برقی 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 طبقه کتاب درسنامه و پرسش   35صفحه    2-3بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

-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  1-1

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
  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 نه یگز از کی کدام شود، شتر یب  1L از برق یتابلو
 . کندینم یر ییتغ یمنیا( ب     .شودیم شتریب یمنیا( الف

 چکدام یه( د    شود  کمتر یمنیا است ممکن( ج
  ر یمس  ی شده و ولتاژ انتها  شتریب   ز یمسافت، افت ولتاژ ن شیبا مسافت دارد، پس با افزا  م یافت ولتاژ نسبت مستق  نکه یبا توجه به ا پاسخ(

اتصال کوتاه، سرعت   انیشود. با کاهش جر  یکمتر م  ز ین  ان یجر  نی و ا  ه با ولتاژ داشت  میاتصال 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  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  نظام مهندسی تاسیسات برقی 

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

 کی  از  دارد  ضرورت  شهر،  یعموم  معابر  از  یک ی  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 دستگاه

 25( ب       15( الف
 ندارد  وجود تیمحدود( د   تقاطع  معبر  نیبزرگتر عرض چهارم کی( ج

-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.  1

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

 نظارت-اژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب و  91و  103کلمات »جرثقیل« و »تقاطع« صفحات 
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 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 : 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
  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 طبقات

 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    24و    15،  5/17متر مربع و ارتفاعشان نیز به ترتیب    2000و    3600،  1500به ترتیب    Cو    A  ،Bهای  کارگاه مقدار زیربنای    پاسخ(
 (C)کارگاه    متر  24( و ارتفاع  Bمترمربع )کارگاه    3000، زیربنای بیش از  12مبحث    9صفحه    5–5–1-12  آئین نامه براساس  است.  

 .به دلیل زیربنا باید مسئول داشته باشد. گزینه ب صحیح است Bبه دلیل ارتفاع و کارگاه  Aمسئول ایمنی نیاز دارد. پس کارگاه 

  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 ایمنیو کلمه »

 ید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کن
  مامور   دسترس   نقطه  یکینزد  در دیبا ریز  یها  نهیگز  از  کی  کدام  رعامل،یغ  پدافند ضوابط  مشمول  یها   ساختمان  مشترک  (19  پرسش

 رند؟یگ قرار ساختمان به ینشان آتش
 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  پانل ،  21مبحث    105صفحه    1-5-3-7-21طبق آیین نامه    پاسخ(
 .ساختمان قرار گیرند. گزینه د صحیح استنشانی به محل حریق باید در نزدیکی نقطه دسترسی مامور آتش

  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 و 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
  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 باشد،
 ساعت دو( ج    ساعت کی( ب    ساعت مین( الف

گزینه ب صحیح    .ندارد  آسانسور  چاه  یها  واره ید  یبند  طرح  با  یارتباط   آسانسور  ییلوال   یدرها  آتش  به   مقاومت  زان یم  یبند  درجه(  د
 . است
 .گزینه ب صحیح است، این مقاومت حداقل باید یک ساعت باشد. 15مبحث  38صفحه  9-7-2-15آیین نامه طبق  پاسخ(
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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
 طبقه  8 زوج طبقات آسانسور طبقه، 9 فرد طبقات آسانسور( د

،  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  .  توقف(  8)  15و    13،  11،  9،  7،  5،  3،  1عبارت است از: همکف،    ز یتوقف(. طبقات توقف آسانسور فرد ن  9)  16و    14

 . است

 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

  ن یبه کاب  ماریو چرخ حمل ب  ماریاز برخورد تخت ب  یری، به منظور جلوگ15مبحث    36  صفحه  19-4-6-2-15نامه    نییطبق آ  پاسخ(
 . گزینه ج صحیح است استفاده کرد. ر یاز ضربه گ دیآسانسور با

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

 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 
 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 که
  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
 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 در
  از   یسوز  آتش  مواقع  در  که  دهد  یم  نشان   که  شود  نصب  آسانسور  دکمه  هر  مجاورت  در  طبقات  هیکل  در  یریتصو  عالمت کی  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 تصویری کلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  240و  148
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 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. 

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

 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( 
 .است حیصح نهیگز  سه هرد( 

  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.  15صفحه 

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

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  36صفحات 

 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 ی آستر رنگ هیال  کی: یکار  رنگ
 .شود زده مناسب
 . گزینه ب صحیح است، 110جلد اول نشریه   5فصل  5صفحه  3-1-6-5طبق آیین نامه  پاسخ(
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 157و  214 « صفحاتزیرسازی»

 (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  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  «قابل 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

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

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(
 ان یجر  باآمپر    13-18  (MPCB)  یسیمغناط  ،یحرارت   کیاتومات  د ی کل  قیطر  از  kW5 /7  طول  با  یهوارسان   موتور  مشترک  (29  پرسش

  ر یز  یها  نه یگز  از  کی  کدام  گردد،  اضافه  kW5/7  تیظرف  با  نورتریا  ک ی  موتور  هیتغذ  ریمس  در  چنانچه  گردد،   یم  هیتغذ  A7/15  یم یتنظ
 است؟ حیصح
 .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    پاسخ(
  MCCBتوانایی قطع و وصل، حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه را دارد و با حضور آن نیازی به فیوز و    MPCBکلید  اندازی دارد.  

 .تگزینه د صحیح اسنیست. 
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بندی شده آزمون نظام  های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   168صفحه    3-6بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

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

 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 ی تنظ  95/0  عدد  به  یخازن  بانک  رگوالتور  توان  بیضر  چنانچه  مشترک  (30  یپرسش

 8/0  معادل  بارها  توان  بیضر)  است؟   حیصح  ریز  ی ها  نهیگز  از  کی  کدام  باشد،  شده
 (باشد یم

 . 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    پاسخ(
(، همان ضریب توان هدف است که در 95/0ضریب توان رگوالتور )است.    9/0از  

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

 .گزینه ب صحیح استپرداخت نمی کند. 

بندی شده آزمون نظام  ای طبقه هکتاب 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(
 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  ستین ر یپذ امکان لوله کی داخل
 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  13مبحث    83و    82صفحات    2-7-1- 7-13در کل شکل های  پاسخ(  

 .گزینه ج صحیح است توان هادی 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( 
 

است. در صورت    متر  یلیم  25  یومیآلومن  یحداقل سطح مقطع هاد ،  13مبحث    88  صفحه  14-5- 2-7-13نامه    نییطبق آ  پاسخ(
  یو ...( و هاد  کیتوان متفاوت، هارمون  بیفاز )مانند وجود ضر  ینول به اندازه هاد   یباال بردن سطح مقطع هاد  یبرا  یپرسش الزام

، نصف  13مبحث  158و  156صفحات  1-4-1پ و  3-1پ ( نبوده، پس آن را طبق جداول یاظتحف لیسرعت وسا شی)افزا یحفاظت 
 . گزینه الف صحیح است .میریگ یمقطع فاز در نظر م
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

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

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

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

 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   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. است. گزینه د کامل تر

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

 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  57و 

 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  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 115صفحه 

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

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

 نظارت-برقی 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  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 10جریان تا 

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 و فصل های سوم و چهارم    شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقسوم و چهارم 

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

 صحیح است؟ IPصوتی و اعالم خطر تحت 

کامپیوتری و یا شبکه داده به  الف( سیگنال صوتی پس از تبدیل از حالت آنالوگ به دیجیتال سیگنال دیجیتال از طریق بستر شبکه  
 عنوان 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(

و   91  « صفحاتIPی« و »سیستم صوتی و اعالم خطر تحت  کننده محل  تیتقوکلمات »  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 175

 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   پاسخ(

  1100بوده که برای تامین این توان، ظرفیت ترانسفوماتور حتما باید حداقل    1100از یک است(، مقدار بار برحسب کیلوولت آمپر حداقل  
، 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

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

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

 نظارت -طراحی

 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.
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

  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 14صفحه 

 (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( 
سانتی   4میلی متر یا    40این فاصله حداقل باید    ،[4مرجع ]  154صفحه    4P1 -  21و شکل    153صفحه    4P1-2طبق طبق بند    پاسخ(

 گزینه الف صحیح است. متر باشد. 

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

 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  نمیالف( از بتن غیر مسلح ای به شرط داشتن الکترود زمین در حجم بتن  

 الکترود 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  حجم بتن می ج( از بتن غیر مسلح پی به شرط داشتن الکترود زمین در  
 الکترود صاعقه گیر استفاده کرد.

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

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

 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 و  در پروژه ای از یک الکترود زمین برای هر دو به منظور حفاظت سیستم    مشترک  (41  پرسش

 گزینه 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  13مبحث    172صفحه    5-6-10-1پ    و  4-6- 10-1های پ    طبق تبصره آیین نامه  پاسخ(

 گزینه ب صحیح است.  را دو اهم در نظر گرفت.

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

، نظارت-یفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحو فصل چهارم     نظام مهندسی تاسیسات برقی
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فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی و فصل چهارم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  126صفحه    14-4بخش  

 نظارت-برق

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

 جز کدام یک از سه حالت می باشد  مت عایقیمقاوگیرد اندازه گیری  می

 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 ساختمان این و نگهداری از ساختمانها( مطابقت نداشته باشد ...............................باید اخطاریه ای را صادر نماید و ...................
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(

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

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

 ظارت ن

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

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

آنگاه خواهیم داشت؟    Qk2I=2  عبوری از کلید : کلید 1Qباشد، 
 پل   : کلید خودکار مینیاتوری تک2Qخودکار اتوماتیک سه پل و  

                            k1= Ik2Iالف( 

 k2< Ik1Iب( 

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

از تداخل عملکرد    یریو جلوگ  یهماهنگ  جادیبه منظور ا  پاسخ(
  د یباالدست حتما با  دیاتصال کوتاه کل  انیهنگام بروز خطا، جر

پا  یا مساوی  بزرگتر باشد  نییاز  از   دست  با دور شدن  چرا که 

تابلوی اصلی

تابلوی انتهایی
Q1

Q2

TR

20KV/0.4KV
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 . گزینه ج صحیح استمنبع، مقدار امپدانس حلقه اتصال کوتاه، افزایش می یابد. 

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

برقی  تاسیسات  مهندسی  هفتم     نظام  فصل  طراحیو  برقی  تاسیسات  مهندسی  نظام  آزمون  آمادگی  - فیلم 

فیلم آمادگی آزمون نظام  و فصل ششم    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  177صفحه    14-6بخش  ،  نظارت

 نظارت -مهندسی برق

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
سه مدار با مشخصات زیر مفروض است کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هادی حفاظتی این سه مدار   مشترک  (45  پرسش

 216mm×4 ،210mm×4 ،26mm×4صحیح است؟ 
  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 
 یحفاظت  یسطح مقطع هاد  نی توان 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  نیانتخاب کرد که در ا

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

 نظارت -برقی 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

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

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

برقی تاسیسات  مهندسی  سوم     نظام  فصل  طراحیو  برقی  تاسیسات  مهندسی  نظام  آزمون  آمادگی  -فیلم 

مهندسی  60صفحه    5-3بخش  ،  نظارت نظام  آزمون  راه  فصل سوم    نظارت-کتاب  نظام  و  آزمون  آمادگی  فیلم 

»  نظارت-مهندسی برق امدادرسانی« و  »اتاق   ، اتاق مدیریت بحران«   « کتاب   230و    17حات  ی« صفمن یا  ییکاربرد روشناو کلمه 

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
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در خصوص    مشترک   (47  پرسش زیر  های  گزینه  از  یک  کدام 
 صحیح است.   Bو   Aکابل و یا 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    ABهادی مسیر  سطح مقطع    پاسخ(
اجازه استفاده از  میلیمترمربعی( نیست.    50هادی اتصال زمین )

 .گزینه د صحیح است( و عایق وجود دارد. Bareهادی لخت )

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

ت  مهندسی  نظام  برقیآزمون  چهارم    اسیسات  فصل  برقی  و  تاسیسات  مهندسی  نظام  آزمون  آمادگی  فیلم 

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

 نظارت -آزمون نظام 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 

 د ینبا  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    26صفحه    5-7-2-2- 15اما طبق    شود  نیآسانسور  باعث توقف کاب  یهنگام کارکرد عاد

 . گزینه ج صحیح است  می تواند باعث توقف شود. 

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

برقی  تاسیسات  مهندسی  نظام  دهم     آزمون  فصل  برقی  و  تاسیسات  مهندسی  نظام  آزمون  آمادگی  فیلم 

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

برق مهندسی  نظام  اضطراری« در صفحه    نظارت -آزمون  »دریچه  کلمه  تاسیسات    135و  کلیدی  واژگان  کتاب 

 نظارت -برقی طراحی

 (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(
        250mm×)+(1250mm×3(1(ب1250mm×3(1                                          ))+(×225mm(الف( 

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

( استفاده  PENبوده و یک هادی برای حفاظت و نول )  TN-Cمقطع هادی نول حداقل به اندازه هادی فاز باشد. چون سیستم از نوع  
 . گزینه ب صحیح استمیلیمترمربع انتخاب می شود.  50نیز برابر  PENشده است، پس سطح مقطع هادی 
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بندی شده آزمون های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  138صفحه    10-4بخش    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

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

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

 نظارت-نظام مهندسی برق

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

زی موتور برای راه اندا  AC3به جای کنتاکتور    AC1کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استفاده از کنتاکتور    مشترک  (50  پرسش
 صحیح 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    AC3به جای کنتاکتور    AC1د( استفاده از کنتاکتور  
 ستاره مثلث بالمانع است. 

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

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

برقی تاسیسات  مهندسی  فصل ششم     نظام  برقی طراحیو  تاسیسات  مهندسی  نظام  آمادگی آزمون  - فیلم 

فیلم آمادگی آزمون نظام  ششم  و فصل    نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی  150صفحه    6- 6بخش  ،  نظارت

 نظارت -مهندسی برق

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

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

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

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

 نظارت -مهندسی برق

 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
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 از قسمت جلو و پشت و نیز دیوار های  جانبی قابل برداشت باشد. بازشوالف( رک ها باید دارای در 
 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. 

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

 نظارت -کلیدی 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    11در جریان است باید دارای حداقل    عملیات امداد و نجاتب( تمامی ارتفاع چاه آسانسور آتش نشان در زمانی که  

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

 .گزینه ب صحیح است لوکس است.

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

 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

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

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

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

 نظارت -کلیدی تاسیسات برقی طراحی
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 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 

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

 شود؟ روشنایی 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 
92 94 

 . د( شدت روشنایی فضای تغییری نمی کند         لوکس 282ج(                   لوکس 320ب(                   لوکس  285الف( 

با نسبت گرفتن می توان نوشت:                                                    پاسخ(
0.94

300 284.84
0.99

new
new

old

E E Lux





= = =


   

 گزینه الف صحیح است.

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

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

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

 نظارت-نظام 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  ل یفن کو  ک یاز    شیآمپر(، در صورت وجود ب  1/1)  ل یفن کو  انی حداکثر 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
 لوله  قیطر  از که حمام در شده نصب  یفلز  اتوریراد کی یاضاف  یهمبند  خصوص  در ریز یها نهیگز از کی کدام  مشترک(  57  پرسش

 است؟ حیصح شوند،یم هیتغذ یکی پالست یها
 . 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(
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 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  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 کی
 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  گرید  عضو  کی  از  حداکثر  تواندیم  استان  ی مهندس  نظام  یقیحق  عضو  هر(  ب

 باشد  شده امضا و میتنظ یرسم  اسناد
 ندارد  وجود گرانید از وکالت گرفتن  امکان یرا دادن یبرا( ج
 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 24
 گزینه د صحیح است.، تصویب نامه هیات وزیران 52ماده  1تبصره اصالحیه طبق  پاسخ(

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

   نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 71عمومی« صفحه  و کلمه »مجمع ظارتن

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 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 م یتسل و می تنظ در یول شده یقانون
 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(

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

 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
 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 استان

 ره یمد ئتیه باشد، شتریب یاصل یاعضا درصد شصت از حداقل موجود رهیمد ئتیه یاصل یاعضا تعداد ،ینیگزیجا  از بعد چنانچه( الف
 دهد یم  ادامه دوره انیپا تا خودوظایف  به
  از  یاصل  یاعضا   تعداد  و  نباشد  گرید  یها  گروه  از  کی  هر  ای  گروه  همان  در  البدل  یعل  عضو  تعداد  به  ،ی نیگزیجا  هنگام  چنانچه(  ب

 دهد ی م ادامه خود فیوظا به رهیمد ئتیه نباشد، کمتر یاصل یاعضا درصد هفتاد
 چهار   از  رهیمد  ئتیه  یاصل  یاعضا  تعداد  و  نباشد  گروه  ای  رشته  همان  در  البدل  یعل  عضو  یکاف  تعداد  به  ،ین یگزیجا  هنگام  چنانچه(  ج

 دهد یم  ادامه دوره ان یپا تا خود فیوظا به  رهیمد ئتیه نباشد، کمتر یاصل یاعضا پنجم
  ف یوظا  به   ره یمد  ئتیه  باشد،  شتری ب  یاصل  یاعضا  از  کی  بعالوه  نصف  حداقل  از   رهیمد  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(
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 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 26 « صفحه البدل علیکلمه »و  ظارتن
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[ مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  1]
1395. 

 . 1392برقی(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  [ مبحث پانزدهم )آسانسورها و پلکان2]
)مشخصات فنی و اجزائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی(، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی   110[ نشریه  3]

 . 1382از  زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 
 . 1382[ آلدیک موسسیان، راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، نشر توسعه ایران، تهران، 4]
 . 1384حسین شایقی، نکات برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات برقی، انتشارات یاوریان، اردبیل،  [5]

 . 1395انتشارات یاوریان، اردبیل، ، محمد حاجی وند، تاسیسات برق پالس،، محمد کریمی،[ 6]

نضمام آزمون های طبقه بندی شده  درس آزمون تاسیسات برق ساختمان به ابان و توحید جعفری، [ محمد کریمی، محمدحسین دیده7]
 . 1394(؛ انتشارات یاوریان، اردبیل، 76-93سالهای )

و پرسش وند،  ، محمد حاجیشهسواری، علی  محمد کریمی[  8] برقیهای طبقهدرسنامه  تاسیسات  نظام مهندسی  آزمون  ،  بندی شده 
 . 1395انتشارات یاوریان، اردبیل، 

 . 1395، انتشارات دیباگران، تهران،  های کارشناسی رسمیمهندسی برق در آزمون   باحث، 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]

  (1389تهران، ) (، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران،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]

از ساختما[  17] ایران، تهران،  مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری  ن(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه 
(1392 ) 

، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران،  های اجرائی آننامهن نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئینقانو[  18]
 (1390تهران، )

 [ مجموعه پرسش های آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی.  19]
 [ جزوات و فیلم های آموزشی موجود در فضای مجازی. 20]

 


