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 پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق

 99نظارت 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 

 بسته هاي آموزشي آمادگي آزمون

 نظام مهندسي تاسيسات برقي
 شامل:

 ساعته 30فيلم آموزشی         

 جلد کتاب چند        

 آزمون آزمایشی آنالین        

 رفع اشکال تلگرامی         
 ...با ما در ارتباط باشید

 مشاهده آخرین محصوالت به فروشگاه اینترنتی         

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

 آکادمی کسب و کار برقیسایت          

www.mohammad-karimi.ir 

 :کانال تلگرامی        

https://telegram.me/tasisat_barghi 

 :پيج اینستاگرامی     

instagram.com/tasisat_barghi 
 

 تماس مستقیم با مولف کتاب و مدرس دوره ها:

https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/
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         https://telegram.me/allo_mohandes 

      02166404186 

      info@ mohammad-karimi.ir 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 وده و قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت.ناشر ب
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رتی که امکان ایجاد دو الکترود مستقل برای پست برق ترانسفورماتور تامین شده باشد؛ )الکترود اول داخل در صو مشترک (1پرسش 
از پست )ایمنی(( و تابلوی فشار ضعیف، تابلوی فشار متوسط و ترانسفورماتور همگی  متر 20ه پست )حفاظتی( و الکترود دوم به فاصل

روی کف بتن آرمه پست مستقر شده باشند، کدام گزینه برای اتصال بدنه های فلزی تجهیزات و نقطه خنثای ترانسفورماتور صحیح 
 ؟است

و ترانسفورماتور به الکترود  بدنه های تابلوی فشار متوسطود دوم و ار ضعیف و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکترشالف( بدنه تابلوی ف
 اول

ار ضعیف و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکترود اول و بدنه های تابلوی فشار متوسط و ترانسفورماتور به الکترود شب( بدنه تابلوی ف
 دوم

 الکترود دوم و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکترود اولار ضعیف، فشار متوسط و ترانسفورماتور به شج( بدنه تابلوی ف
 ار ضعیف، فشار متوسط و ترانسفورماتور به الکترود اول و نقطه خنثای ترانسفورماتور به الکترود دومشد( بدنه تابلوی ف

ارد؛ پس بدنه ، چون امکان جداسازی فشار قوی و ضعیف وجود ند13مبحث  171صفحه  2-2-6-10-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(
تابلوی فشار ضعیف، فشار متوسط و ترانسفورماتور به الکترود حفاظتی )اول( و نول ترانسفورماتور به الکترود ایمنی )دوم( وصل شود. 

 گزینه د صحیح است.

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

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

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

ی کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برق 54صفحه « تابلو برق فشار متوسط بدنه»و کلمه  آزمون نظام مهندسی برق نظارت

 .نظارت-طراحی

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
واحدی که از شبکه سه فاز برق شهری تغذیه می شود و هر فاز به یک  3در تابلوی اصلی کنتورهای یک ساختمان  مشترک (2پرسش 
( فراموش شده باشد و تابلوی PE( و شینه حفاظتی )Nدر صورتیکه مطابق شکل اتصال بین شینه نول ) .اختصاص یافته استواحد 

 کنتورها برقدار و مورد بهره برداری قرار گیرد، کدام یک از اتفاقات زیر بروز خواهد کرد؟

کنتور
MCB

کنتور
MCB

کنتور
MCB

MCCB

PEN

N

PE

L1
N
PE
L2
N
PE
L3
N
PE

 
 هد دید.الف( تجهیزات الکتریکی واحدها آسیب خوا

 ب( فقط برق واحدها قطع خواهد شد.
 ج( تجهیزات الکتریکی واحدها آسیب نمی بینند.

 محتمل است.آنها د( بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی واحدها برق دار شده و احتمال برق گرفتگی در تماس با بدنه فلزی 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1876
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.com/license/
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ولت(  230ین نشده، احتمال جابجایی و افزایش ولتاژ فاز )از خود نشان داده و چون هادی نول زم ITسیستم در این حالت رفتار  پاسخ(
 گزینه الف صحیح است.ولت( و در نتیجه آسیب به تجهیزات وجود دارد.  400تا حد ولتاژ خط )

 طراحی کردیم )کلیک کنید( گام ویدویی رایگان برای شما 6برای 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
 5/1۹2و  6/100، 105د(              154و  88، 105ج(                ۹/۹1و  6/100، 105ب(           66و  88، 105الف( 

 1و زون  1، بدون محاسبه می توان گفت که مساحت زون صفر بیش از زون 13مبحث  130صفحه  3: 5-10-13طبق شکل  پاسخ(
 رای محاسبه ابعاد هر زون به صورت دقیق، داریم:بوده و گزینه ب صحیح است. اما ب 2بیش از زون 

 ( مترمربع است.15×7) 105زون صفر: مساحت قسمت هاشور خورده 
را تشکیل می دهد. دقت کنید که در گوشه های استخر، باید قوسی به  1متری از استخر، زون  2: طبق همان شکل، فاصله 1زون 
 28) 2در  7بخش با ابعاد  2مترمربع(،  60متر ) 2در  15بخش با ابعاد  2کرد:  متر زده شود. پس، می توان سه بخش تعریف 2شعاع 

 متر مربع. 6/100مترمربع(، جمعا  π22=56/12متر ) 2مترمربع( و چهار ربع دایره در گوشه ها با شعاع 
ی استخر، باید قوسی به را تشکل می دهد. دقت کنید که در گوشه ها 2، زون 1متری از زون  5/1: طبق همان شکل، فاصله 2زون 
 5/1در  7بخش با ابعاد  2مترمربع(،  45متر ) 5/1در  15بخش با ابعاد  2متر زده شود. پس، می توان سه بخش تعریف کرد:  5/3شعاع 

مترمربع(،  π22-π25/3=۹/25متر حذف شده ) 2متر که از آن ربع هایی با شعاع  5/3مترمربع( و چهار ربع دایره در گوشه ها با شعاع  21)
 متر مربع. گزینه ب صحیح است. ۹/۹1جمعا 

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

 ۲۰۲۲۳۷۲۴۰۹۱-۰۲۱66۴۰۴۱۸6برای 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( 

 محدودیتی برای آن وجود ندارد. گزینه د صحیح است.دیوار مذکور در خارج از ناحیه زون ها بوده و  پاسخ(

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

 .نظارت

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

https://mohammad-karimi.ir/nezam/
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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مسی و لوله  5×16بین بدنه فلزی یک دستگاه الکتریکی با کابل تغذیه  حداقل سطح مقطع هادی هم بندی اضافی نظارت (5 پرسش
 ؟فلزی آبگرم چند میلی متر مربع می باشد

                                 4 (د                                   10 (ج                           16( ب                                 6( الف
 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  10بوده که نزدیک ترین نرم باالتر از این سطح مقطع  8میلیمترمربع،  16ربع( کمتر باشد؛ نصف میلیمترم
 صحیح است. 

بندی های طبقهپرسشکتاب درسنامه و فصل چهارم  131صفحه  3-10-4طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

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

کتاب واژگان کلیدی  115صفحه « حداقل سطح مقطع هادی همبندی اضافی»ت و کلمه آزمون نظام مهندسی برق نظار

 .نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 . نحوه مطالعه بهینه برای قبولی، جدول زمان بندی مطالعه و اشتباهات داوطلبان مردودی )کلیک کنید(۳گام 
لوازم اندازه گیری یک مشترک 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  800برق ولتاژ 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

ولت است، پس بدون محاسبه گزینه ج صحیح می باشد. برای محاسبه، باید در نظر داشت که اولیه  110یا  PT ،100خروجی  پاسخ(
PT همان ولتاژ اولیه بوده پس نسبت تبدیل ،PT  :100/20000برابر است با ( ولت. اولیه ترانسفورماتور جریانCT برابر جریان نامی ،)

                                 اولیه شبکه است که برابر است با: 
800

23
3 3 20000

in

L

S
I A

U
  


  

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

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل سوم  78صفحه  7-1-3طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

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

 .آزمون نظام مهندسی برق نظارت

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید(
 شود؟وارد مدار شده و خط اصلی از مدار خارج میتحت چه شرایطی دیزل ژنراتور  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 

هر سه عامل نوشته شده در گزینه های الف، ب و ج، منجر  ،110فصل نهم جلد اول نشریه  15صفحه  6-13-۹طبق آیین نامه  پاسخ(
 به وارد مدار شدن دیزل ژنراتور می شود. گزینه د، کامل ترین پاسخ است.

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

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1876
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=2055
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1876
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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در یک ساختمان بزرگ و وسیع سه ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین مطابق شکل زیر مفروض است، کدام یک  مشترک (8 پرسش
 های زیر صحیح است؟از گزینه

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 هم در ارتباط می های اصلی اتصال زمین از طریق الکترود زمین باها یا شینهآنجایی که این ترمینال ب( از
 باشد.کردن آن ها به یکدیگر نمی

 باشد.مین نمیهای اصلی اتصال زها 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، 13مبحث  161صفحه  3-8-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 گزینه الف صحیح است.باید 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 وD= و  قطر خارجی کابلd= 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 13مبحث  86صفحه  1-2-7-13است. طبق آیین نامه  در کابل، مشخصه و معرف زره دار بودن کابل Rحرف پاسخ( 
 شعاع خمش کابل زره دار از رابطه گزینه ب استفاده می شود. 

های پرسشتاب درسنامه و کفصل دوم  57صفحه  8-2بخش  65-2طبق نکته  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ، فصل دوم بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیطبقه

فیلم ، فصل هفتم نظارت-تاب راه آزمون نظام مهندسیکفصل هفتم  188صفحه  3-2-7، و طبق بخش نظارت-طراحی

قطر هادی بزرگترین »و « قطر خارجی کابل»، «شعاع خمش کابل»و کلمات آمادگی آزمون نظام مهندسی برق نظارت 

آزمون سوم  46و پرسش  نظارت-قی طراحیکتاب واژگان کلیدی تاسیسات بر 227و  226، 185صفحات « رشته کابل

 .آزمایشی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
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 گیرد؟و اتصال دهنده کابل ها مورد استفاده قرار می تجهیزات انتهاییهای زیر به عنوان کدام یک از گزینه نظارت (01 پرسش
 د( هر سه گزینه صحیح است.                         ها  مفصلج(                    هاچند راههب(        ها       کابلشوها، سرکابلالف( 

مفصل، جز تجهیزات انتهایی و اتصال دهنده  ، سرکابل، کابلشو، چهارراه و13مبحث  88صفحه  8-5-2-7-13طبق آیین نامه پاسخ( 
 کابل محسوب می شود. گزینه د، کاملترین پاسخ است. 

، 80 اتصفحبه ترتیب در «  مفصل »و « چندراهه»، «کابلشو»، «سرکابل»، «تجهیزات انتهایی» اتطبق کلم انطباق با محصوالت آکادمی طالیی(

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 279و  111، 233، 167

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید(
ضد »در صورتی که کلید  از نوع  های عملاتاقارتفاع نصب کلید کنترل روشنایی  110-1مطابق نشریه شماره  نظارت (11 پرسش
 نباشد، چند سانتی متر است؟ «انفجار
                        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  195و  16به ترتیب در صفحات « ضد انفجار»و « اتاق عمل»طالیی( طبق کلمات  انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کلیدی تاسیسات برقی طراحی

  شرایط تضمین کیفیت در آزمون با گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم رضایت )کلیک کنید(
 باشد؟های فلزی چه میبرای پیوستگی الکتریکی ترانکینگترین روش مناسب نظارت (21 پرسش

 بدنه های مخصوص پیوستگی الکتریکیپیچ( استفاده از الف
 ها برای تامین پیوستگیمیلی متر مربع در امتداد ترانکینگ 5/2( استفاده از سیم یا کابل به مقطع حداقل ب
 ها برای تامین پیوستگیمربع برای اتصال دو قطعه ترانکینگمیلی متر  5/2( استفاده از سیم یا کابل به مقطع حداقل ج
 باشد.های فلزی الزامی نمی( پیوستگی الکتریکی ترانکینگد

، باید از پیچ های پیوستگی برای ترانکینگ های فلزی استفاده کرد. 13مبحث  ۹2صفحه  12-3-7-13طبق تبصره آیین نامه  پاسخ(
 گزینه الف صحیح است.

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات  73صفحه « یکیالکتر یوستگیمخصوص پ چیپ»طبق کلمه  طالیی( محصوالت آکادمیانطباق با 

 .نظارت-برقی طراحی

 (های جامع، آپدیت و ...، کوئیز و آزمونپشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال 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 100، توان این دو موتور جمعا نباید از 13مبحث  11۹صفحه  2-1-10-13آیین نامه  1طبق تبصره  پاسخ(
وات شده و گزینه الف صحیح است. گزینه  6/74وات بوده که مجموع دو موتور  3/37وات است که یک بیستم آن برابر  746بخار 

 وات تجاوز می کنند. 100های ب و ج از 
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های کتاب درسنامه و پرسشفصل 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 ، فصل هشتم نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل هشتم  201صفحه  1-8و طبق بخش  ،نظارت-طراحی

 .آمادگی آزمون نظام مهندسی برق نظارت

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

 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.های خودکار به صورت روکار مجاز نمی( نصب کاشفد

، می توان کاشف )دتکتور(ها را توکار نصب کرد اما باید در سیستم اعالم 13مبحث  1۹5صفحه  14-1-4طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 چاغ نشانگر باشند. گزینه ج صحیح است. حریق متعارف، دارای 

 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  44صفحه  7-1-3طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 235صفحه « قیخودکار حر کاشف»و کلمه 

 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   کاشف های دود البی آسانسورالف( فعال شدن 
 های الف و ب هر دو صحیح است.د( گزینه    ج( فعال شدن سیستم اطفاء ساختمان

، فعال شدن کاشف )گزینه الف( و سیستم اعالم حریق )گزینه ب(، منجر به 3مبحث  181صفحه  1-6-۹-3طبق آیین نامه  پاسخ(
 سیستم فشار مثبت آسانسور می شود. گزینه د، کامل ترین پاسخ است.فعال شدن 

و کلمه  نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  50صفحه  3-3طبق بخش  انطباق با محصوالت آکادمی طالیی(

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 216صفحه « آسانسور تفشار مثب»

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
ترین ارتفاع برای محل نصب سانتی متر است. مناسب 260طبقات یک ساختمان  ارتفاع کف تمام شده تا سقف نظارت (16پرسش 

 باشد؟سیستم اعالم حریق چند سانتی متر می دستگاه اعالم خطر
            250تا  220( د                250تا  230( ج                     245تا  210( ب                      245تا  230( الف

سانتیمتر از سقف  15سانتیمتر از کف تمام شده و حداقل  230، ارتفاع نصب 3مبحث  62صفحه  5-7-5-3طبق آیین نامه  پاسخ(
( سانتیمتری نصب کرد. گزینه الف صحیح 260-15) 245تا  230سانتیمتر، می توان در حد فاصل  260فاصله داشته باشد. در ارتفاع 

 است.
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فضای نصب

 
 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  45صفحه  7-1-3طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-سیسات برقی طراحیکتاب واژگان کلیدی تا 136صفحه « اعالم خطر دستگاه»و کلمه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱66۴۰۴۱۸6برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
باشد. چنانچه متراژ این 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  1000کابل 

                         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 
 اجرا گردد. لوله های پالستیکیب( باید در داخل 

 پالستیکی اجرا گرددهای فوالدی و هم در داخل لوله های 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 13مبحث  106صفحه  4-5-۹-13طبق آیین نامه  پاسخ(
 د. گزینه ج صحیح است.زمین شده باشند تا بتوان در داخل لوله پالستیکی اجرا شون

به « لوله پالستیکی»و « لوله های فوالدی»، «مدارهای تغذیه کننده بلندگو»طبق کلمات  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 279و  257، 256ترتیب صفحات 

 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-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 14صفحه « Triple CFL»طبق کلمه  انطباق با محصوالت آکادمی طالیی(

 )کلیک کنید(کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد 
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 صحیح است؟ رک فرعی شبکه کامپیوترکدامیک 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  80با حفظ فاصله عملیاتی برابر حداقل اتاق برق تاسیسات برق ج( نصب رک فرعی در 
 باشد.تابلوهای برق بالمانع می

 د( هیچکدام
فشار ضعیف ، رک فرعی ترجیحا در اتاق برق تاسیسات 13مبحث  110صفحه  3-2-7-۹-13آیین نامه « ج»طبق تبصره بند  پاسخ(

 و جریان ضعیف، نصب می شود. گزینه ج صحیح است.
« فاصله عملیاتی»و « فیضع انیجر ستمیبرق س اتاق»، «کامپیوتر شبکه یرک فرع»طبق کلمه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب  214و  16، 150به ترتیب 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 سقف به صورت دفنی اجرا میهایی که در الف( 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

 ب هر دو صحیح است.د( گزینه های الف و 
، لوله کشی های که در عمق گچ یا سیمان، کامال فرو رفته، توکار بوده 13مبحث  ۹0صفحه  1-2-3-7-13طبق آیین نامه  پاسخ(

)گزینه الف صحیح است( و سایر اجراها، مانند سقف کاذب، که چنین ویژگی را ندارد، روکار محسوب می شود )گزینه ب صحیح است(. 
 ل ترین پاسخ است.گزینه د، کام

کتاب واژگان کلیدی  257و   170صفحات « لوله کشی روکار»و « سقف کاذب»طبق کلمه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 گام ویدویی رایگان برای شما طراحی کردیم )کلیک کنید( 6قبولی قطعی در آزمون نظام مهندسی برق، برای 
آوری اطالعات، و فن شبکه کامپیوتر)شیلد( برای  حفاظ فلزییا  های با زوج بهم تابیدهکابلدر صورت استفاده از  نظارت (22پرسش 

 گردد؟حفاظ فلزی کابل های فوق نهایتا به کجا باید وصل 
 ب( سیستم اتصال زمین حفاظتی                                          اتصال زمین عملیاتیالف( سیستم 

 ج( سیستم اتصال زمین ایمنی                                               د( هر سه گزینه صحیح است
این کابل در نهایت باید به زمین عملیاتی متصل شود. گزینه  ،13مبحث  28صفحه  1-18-1-3-13آیین نامه « ح»طبق بند  پاسخ(

 الف صحیح است.

بندی های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم  125صفحه  3-9-4طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم  117صفحه  3-11-4، بخش شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

، «با زوج بهم تابیده کابل»، «حفاظ فلزی»و کلمات  چهارم فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق نظارت، فصل نظارت

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  18و  182، 233، 123ترتیب در صفحات   به« اتصال زمین عملیاتی»و « شبکه کامپیوتر»

 آزمون اول آزمایشی. 44و پرسش  نظارت-طراحی

 کالس آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
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 تنش مکانیکیدر  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.  %5، در صورت وجود تنش، 13مبحث  87صفحه  2-2-7-13آیین نامه « پ»طبق بند  پاسخ(

( 5/1 × 5درصد ) 5/7برابر می شود، پس جمعا  5/1اضافه می شود و در واقع  %50وقتی نصب به صورت عمومی است، به این مقدار 
 اضافه می شود. گزینه ج صحیح است.

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل دوم  53صفحه  8-2طبق بخش  طالیی( محصوالت آکادمیانطباق با 

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

فیلم آمادگی آزمون ، فصل هفتم نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل هفتم  188صفحه  3-2-7و طبق بخش 

کتاب واژگان کلیدی  94و  121به ترتیب در صفخات « تنش مکانیکی»و « حفاظت کابل»و کلمات  نظام مهندسی برق نظارت

 .نظارت-تاسیسات برقی طراحی

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید(
 ؟باشدنمیها زیر مجاز کشیکدام یک از کابل اجرای 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  یرفلزی 
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. 

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل دوم  54صفحه  7-2طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، نظارت-یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیف، فصل دوم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی آزمون ، فصل هفتم نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل هفتم  194صفحه  1-4-7و طبق بخش 

 .نظام مهندسی برق نظارت

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
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 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

، از کلید مینیاتوری نباید به عنوان وسیله قطع و وصل مدار استفاده 13 مبحث 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 پرسشفصل 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

-ی طراحیکتاب واژگان کلیدی تاسیسات برق 227صفحه « قطع و وصل »و کلمه  آزمون نظام مهندسی برق نظارت

 .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 باشدطبقه ساختمان برای ورود و خروج به آسانسور دارای دو بازشو می ( هرالف
 باشند.باشد که این بازشو در کلیه طبقات در یک جهت نمی( هر طبقه ساختمان برای ورود و خروج به آسانسور دارای یک بازشو میب
 باشند.باشد که این بازشو در کلیه طبقات در یک جهت میآسانسور دارای یک بازشو می( هر طبقه ساختمان برای ورود و خروج به ج
 باشد. ی( استفاده از آسانسور با کابین دو در مجاز نمد

 ، گزینه ب صحیح است.15مبحث  7در صفحه « کابین دو در»طبق تعریف  پاسخ(

-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 233صفحه « کابین دو در»طبق کلمه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد  ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
تخلف 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 از الزامات مبحث
 الف( حق فروش و یا اجاره را ندارد.

 باشد.خریدار و یا مستاجر تحویل دهد، فروش و یا اجاره آن بالمانع می ب( به شرطی که یک نسخه از حکم یا اخطاریه تخلف را به
از خریدار یا مستاجر را دال بر اینکه مسئولیت کلیه اصالحات و تعمیرات را برعهده می  نسخه تایید شده معتبرج( به شرطی که یک 

 باشد.آن بالمانع می اجارهگیرد و به بازرس تحویل دهد، فروش و یا 
 هیچکدامد( 

 ، ذکر شده و صحیح است.22مبحث  14صفحه  4-12-2-22گزینه ج عینا در متن آیین نامه  پاسخ(

و نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم  111صفحه  2-7طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

، 293به ترتیب در صفحات « یواحد مسکون کی مالک»، «مبحث نیاز الزامات ا تخلف»، «اجاره»، «د شده معتبرنسخه تایی»کلمه 

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 260و  122، 82، 119

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
برای هم بندی اصلی  دارهادی عایق( و لخت) بدون عایقهای زیر در خصوص استفاده از هادی کدام یک از گزینه نظارت (28 پرسش

 و اضافی صحیح است؟
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 باشد.(  استفاده از هادی بدون عایق )لخت( و هادی عایق دار برای هم بندی اصلی و اضافی مجاز میالف
 باشد.و هادی عایق دار برای هم بندی اصلی و اضافی مجاز نمیستفاده 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  وستفاده از هادی بدون عایق )لخت( ( اد

 باشد.مجاز می
، می توان از هادی های عایق دار یا بدون عایق برای همبندی استفاده کرد. 13مبحث  160صفحه  7-6-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(

 گزینه الف صحیح است. 

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل چهارم  122صفحه  8-4طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

-ی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفیلم آمادگ، فصل چهارم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی ، فصل چهارم نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم  106صفحه  93-4، و طبق بخش نظارت

 312و  254، 55به ترتیب در صفحات « رداهادی عایق»و « لخت»، «بدون عایق»و کلمه  آزمون نظام مهندسی برق نظارت

 .آزمون سوم آزمایشی 53و پرسش  نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱66۴۰۴۱۸6برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
ها از بندی ساختمانجزء کدام یک از گروه تختخوابی 64بیمارستان مقررات ملی ساختمان،  21مطابق مبحث  مشترک (29 پرسش

 باشد؟لحاظ درجه اهمیت می
 ( کم                                                                          د                          ( متوسطج( بسیار زیاد                                ب   زیاد( الف

، این ساختمان جز درجه اهمیت زیاد است. گزینه الف صحیح 21مبحث  6صفحه  2-1-21طبق گروه سوم ستون سوم جدول  پاسخ(
 است. 

 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل ششم  97صفحه  1-2-6طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  157و  62به ترتیب در صفحات « زیاد»و « تختخواب 96کمتر از  مارستانیب»و کلمات 

 .نظارت-طراحی

 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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 (2)شکل 
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 (3)شکل 
، پریز، روشنایی و اسپیلت یونیت 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 ،L2به طور 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  دستکش حفاظتیباید  ،کارگران برقکار که به هنگام کار در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارندالف( به منظور حفظ جان 
 تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

مناسب تهیه  گتر حفاظتیشود باید های پایینی ساق پای کارگرانی که کار ساختمانی الزاما در آب انجام میب( به منظور حفاظت قسمت
 ار آنها قرار گیرد.و در اختی

باید از گوشی های حفاظتی یکبار مصرف که بعد از استفاده  ،ج( هر گاه در محل کار، کارگران در معرض صداهای شدید و مداوم باشند
  یر یکبار مصرف که همه روزه تمیز می شوند استفاده کنند. های حفاظتیگوشیدور انداخته می شوند و یا 

 د( هر سه گزینه صحیح است.
، اشتباه است. 12مبحث  31صفحه  1-12-4-12و  30صفحه  2-8-4-12گزینه های الف و ب به ترتیب طبق آیین نامه های  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( انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی   251و   248، 136به ترتیب در صفحات « گوشی حفاظتی»و « گتر حفاظتی»، «دستکش حفاظتی»کلمه 

 .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  تنظیم شده باشد کدام ۹5/0چنانچه 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  است.
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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

 د( هیچکدام  ن راکتیو پرداخت گردد.ج( ممکن است جریمه بابت توا
 شود، پس: ۹5/0است، 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: ۹/0تغذیه شده، اما ضریب توان هدف به صورت رایج  (Pاز تابلوی باالدست، دو بار )

             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.  1C<Q2CQچون 

بندی های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل پنجم  150صفحه  2-4-5طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

-یلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیففصل پنجم  شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

فیلم آمادگی ، فصل پنجم نظارت-تاب راه آزمون نظام مهندسیکفصل پنجم  135صفحه  4-5، و طبق بخش نظارت

 .آزمون نظام مهندسی برق نظارت

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

تواند از طریق مولدهای نیروی برق ثانیه می 15ب( عالوه بر مولد نیروی برق مجزا ) یرسنکرون( با حداکثر مدت زمان راه اندازی 
 ثانیه نیز تامین گردد. 15)سنکرون( با حداکثر مدت زمان راه اندازی 

 ثانیه بیشتر باشد. 15تواند از ، مدت زمان راه اندازی میج( چنانچه از طریق مولدهای نیروی برق  )سنکرون( تامین گردد
 د( هیچکدام

ثانیه  15، حداکثر زمان راه اندازی برای منابع اضطراری سیستم ایمنی، 13مبحث  66صفحه  2-2-6-5-13طبق آیین نامه  پاسخ(
 است. گزینه ب صحیح است.

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
تغذیه شده است. کدام یک از گزینه های  )UPS(از برق بدون وقفه  سیستم اعالم حریقای برق مرکز در پروژه مشترک (34 پرسش

 زیر صحیح است؟
 باشد.تحت هیچ شرایطی مجاز نمی )UPS(برق بدون وقفه ( تغذیه از الف
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آن( باشد، تغذیه از برق  رباتری و شارژ) منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود( در صورتی که سیستم اعالم حریق دارای ب
 باشد.بالمانع می (UPS)بدون وقفه 

 باشد.بدون هیچ شرایطی مجاز می (UPS)( تغذیه از برق بدون وقفه ج
باتری و شارژ آن( نباشد، تغذیه از برق بدون )تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود  ( در صورتی که سیستم اعالم حریق دارای منبعد

 مجاز می باشد. (UPS)وقفه 
 ، گزینه د صحیح است.13مبحث  65صفحه  1-2-6-5-13آیین نامه  3طبق تبصره  پاسخ(

برق »و « سیستم اعالم حریق»، «مستقل و مخصوص خود بانیپشت هیتغذ منبع»طبق کلمات  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

و پرسش  نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 57و  173، 284به ترتیب در صفحات « (UPS)بدون وقفه 

 آزمون چهارم آزمایشی. 15

 شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( با
 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  -
 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  اتصال کوتاه در ثانویهج( سطح 
 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 های طبقهدرسنامه و پرسشکتاب فصل چهارم  69صفحه  3-1-4طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

فیلم آمادگی و فصل ششم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم  171صفحه  12-4و طبق بخش ، نظارت

 .آزمون نظام مهندسی برق نظارت

 (ت و ...های جامع، آپدیپشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
)ضریب کاهش باردهی  PVCچنانچه عدد ضریب تصحیح ناشی از درجه حرارت برای جریان مجاز کابل با عایق  مشترک (36 پرسش

 ،درجه سانتی گراد 30برای دماهای باالتر از  ،های زیرباشد، آنگاه کدام یک از گزینه XPLE ،2Kو برای کابل با عایق  1Kکابل ها( 
 صحیح است؟ 

 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 های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل دوم  32صفحه  1-3-2طبق بخش  انطباق با محصوالت آکادمی طالیی(

، نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل دوم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
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فیلم آمادگی آزمون و فصل دوم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیدوم فصل  27صفحه  1-1-2و طبق بخش 

 .نظام مهندسی برق نظارت

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

و جریان همان سطح مقطع کابل با  PVC ،1Iبا عایق  Sچنانچه شدت جریان اسمی یک کابل با سطح مقطع  مشترک (37 پرسش
 های زیر صحیح است؟باشد، آنگاه کدام یک از گزینه XLPE  ،2Iعایق 
 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(

بندی شده آزمون طبقه هایکتاب درسنامه و پرسشفصل دوم  32صفحه  1-3-2طبق بخش  انطباق با محصوالت آکادمی طالیی(

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

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی و فصل دوم  نظارت-مون نظام مهندسیکتاب راه آزفصل دوم  27صفحه  1-1-2بخش 

 .برق نظارت

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده ۱۴۰۰پرسش نظارت آزمون مرداد  ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
و کنترل عملکرد  بازرسی تاسیسات برقترین گزینه در خصوص مناسب ،مقررات ملی ساختمان 22مطابق مبحث  مشترک (38 پرسش

 گیرد؟آن 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
 هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معین( پس از انجام د   پس از پایان کار و یا انجام هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معین (ج

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 51صفحه « یبرق ساتیتاس یبازرس»کلمه 

 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 راهبرای موتورهای با راه پاسخ(
  صحیح است. الفثانیه می باشد. گزینه  15اندازی جریان نامی و زمان راه برابر 2اندازی مثلث جریان راه -اندازی ستاره با راه

بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل سوم  89صفحه  2-3-3طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

ون نظام فیلم آمادگی آزمو فصل سوم  نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل سوم  56صفحه  4-3و طبق بخش 

 .مهندسی برق نظارت

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱66۴۰۴۱۸6برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه نظارت (40 پرسش
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 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.

 به ترتیب « ج»و « ب»گزینه های است.  صحیح 12مبحث  18صفحه  6-4-2-12آیین نامه « ر»گزینه الف طبق بند  پاسخ(
 باشند. آیین نامه مذکور اشتباه می« ز»و « ذ»طبق بندهای 

-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  72صفحه  6-4-2-4طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 274صفحه « مسدود»و کلمه  نظارت

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
های الزم با کدام یک از سیستم های زیر را داشته خوانیباید امکانات وهم (IPهای ایمنی و حراستی )تحت سیستم نظارت (41 پرسش
 ؟باشد 
 ( مرکز اعالم حریق و سیستم صوتیب      ( سیستم صوتی و سیستم مدیریت هوشمند ساختمانالف
 ( سیستم اعالم حریق و سیستم کنترل ترددد      سیستم مدیریت هوشمند ساختمانو  مرکز اعالم حریق( ج

 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، امکانات اعالم حریق و 13مبحث  114صفحه  4-4-7-۹-13آیین نامه « ت»طبق بند  پاسخ(
(BMS)  .باید با سیستم های ایمنی و حراستی همخوانی داشته باشد. گزینه ج صحیح است  

سیستم مدیریت »و « مرکز اعالم حریق»، «IPتحت  یو حراست یتیامن ستمیس»طبق کلمات  الیی(ط انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 174و  272، 35به ترتیب در صفحات « هوشمند ساختمان

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید(
 ؟ باشدچه می( A100=Iو  kA50=kI) ترین کلید اتوماتیک برای جایگزینی یک فیوز با مشخصاتمناسب مشترک (42 پرسش

CUI:  قادر به قطع آن باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس  ،نکه آسیب ببیندآجریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یکبار بدون
 و یا تعویض دارد.

CSI :ویض بدون انکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر، سرویس و یا تع ،جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد
 پیدا کند.

    kA50=CUIو  A100=nI ،kA50=CSIب(    kA50=CUIو  A100=nI ،kA25=CSIالف( 
 ب هر دو صحیح است. های الف ود( گزینه  kA25=CUIو  A100=nI ،kA25=CSIج( 

K           برقرار است: CSIو  CUI، (kIرابطه زیر بین جریان اتصال کوتاه ) پاسخ( CS CUI I I   
 گزینه ب صحیح است. 

بندی های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل ششم  153صفحه  2-1-6طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

ششم فیلم آمادگی ، فصل نظارت-تاب راه آزمون نظام مهندسیکفصل ششم  140صفحه  2-1-6، و طبق بخش نظارت

 .ندسی برق نظارتآزمون نظام مه

 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 بخشسوییچکابل پشتیبان و نظارت (43 پرسش
 بخش  یرفعال :هاسوییچ  -بخش فعال :( کابل پشتیبانب            بخش فعال ها:سوییچ –بخش  یر فعال :کابل پشتیبان( الف
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 بخش  یرفعال :هاسوییچ –بخش  یر فعال :( کابل پشتیباند                   بخش فعال :هاسوییچ –بخش فعال :( کابل پشتیبانج
، کابل پشتیبان و سوئیچ به ترتیب بخش های 13مبحث  113صفحه  1-4-7-۹-13آیین نامه « ث»و « ب»طبق بندهای  پاسخ(

  یرفعال و فعال شبکه محسوب می شوند. گزینه الف صحیح است. 
تیب در به تر« سوییچ»و « کابل پشتیبان»، «بخش غیر فعال شبکه کامپیوتر»طبق کلمات  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 173و  231، 54صفحات 

 کنید(به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک 
ها به های قطع سیستمترین گزینه در خصوص فرماندر ساختمان مناسب حسگر )سنسور( زلزلهدر صورت عملکرد  نظارت  (44 پرسش

 ؟ چه صورت خواهد بود
 ( از طریق سیستم مدیریت هوشمند ساختمانالف
 )سنسور( زلزله ( به طور مستقل و مستقیم توسط حسگرب
 )سنسور( زلزله و یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان توسط حسگر( به طور مستقل و مستقیم ج
 توسط اپراتور انجام گیرد. ( این کار باید به صورت دستی ود

)سنسور(  توسط حسگر، عملکرد سنسور زلزله به صورت مستقل و مستقیم 13مبحث  118صفحه  2-۹-۹-13طبق آیین نامه  پاسخ(
 انجام می شود. گزینه ج صحیح است.  انزلزله و یا سیستم مدیریت هوشمند ساختم

سیستم مدیریت هوشمند »و « شبکه فرمان حسگر )سنسور( زلزله ستمیس»طبق کلمات  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-طراحی کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی 176و  35به ترتیب در صفحات « ساختمان

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( 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 حفاظتیج( در اثر عبور جریان

ز عبور بخشی از جریان نول از اجزاء ساختمان )وجود هم اساساً ا EMIپدیده [، 4مرجع ] 335صفحه  6P10طبق مفاهیم بخش  پاسخ(
 شود. گزینه ب صحیح است.بندی( و بازگشت دوباره آن به نقطه خنثی ترانسفورماتور ناشی می

بندی های طبقهدرسنامه و پرسشکتاب چهارم فصل  122صفحه  1-9-4طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

فیلم آمادگی ، فصل چهارم نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل چهارم  115صفحه  1-11-4، و طبق بخش نظارت

 یبرگشت انیجر»و کلمه  کتاب تاسیسات برق پالسفصل دوم  58صفحه  6-3-2، بخش آزمون نظام مهندسی برق نظارت

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 107صفحه « خنثا یهاد

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
هنگام قطع برق شهر در مدار خواهد بود. کدام  دیزل ژنراتور به ،سیستم توزیعی همانند شکل زیر مفروض است مشترک (46 پرسش

 ؟ اتوماتیک( باید از نوع موتوری باشند)یک از کلید های خودکار
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     4Qو  1Q ،2Q ،3Qد(               4Qو  1Q ،2Qج(                      3Qو  1Q ،2Qب(                       2Qو  1Qالف( 

دارای مکانیزم موتوری باشند و  2Qو  1Qدیزل ژنراتور و ترانسفورماتور نباید به صورت همزمان در مدار باشند، پس کلیدهای  پاسخ(
یکی از آنها در مدار باشد. دیزل ژنراتور و خازن نیز نباید همزمان در مدار باشد و به محض قطع برق عادی )ترانسفورماتور(، خازن باید 

ور، از مسیر بار نمونه از مدار خارج شود. اما در شکل این پرسش، رگوالتور بانک خازنی به جای نمونه برداری از در مسیر ترانسفورمات
 صحیح است. بگزینه نیز باید دارای مکانیزم موتوری باشد.  3Qبرداری می کند. 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 رسشپ
 باشد.الف( در شرایط عادی قادر به قطع و وصل مدار می

 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.گزینهد( 
، این کلید در حالت عبور جریان عادی و نامی، می 13مبحث  10صفحه  35-3-2-13طبق تعریف کلید قطع بار در آیین نامه   پاسخ(

مشخصی می تواند آن را قطع و وصل کند )گزینه الف صحیح است(. همچنین کلید قطع بار، جریان اتصال کوتاه را نیز تنها برای مدت 
 تواند تحمل کند و قادر به قطع آن نیست )گزینه ب صحیح است(. گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد.

-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 241در صفحه « کلید قطع بار»طبق کلمه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .ارتنظ

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

 کند؟ زمین با افزایش مقاومت آن چه تغییری می حوزه ولتاژی الکترود نظارت (48 پرسش
 یابد.ی ولتاژی کاهش می( حوزهب    یابد.ی ولتاژی افزایش می( حوزهالف
 ی ولتاژی الکترود ارتباطی به مقاومت الکترود ندارد.( حوزهد    کند.نمی ی ولتاژی تغییری( حوزهج

[، الکترودهای با مقاومت کم دارای حوزه ولتاژ 4مرجع ] 144صفحه  (2-4۹1)متن پایین شکل  2-4-4۹1طبق انتهای بند  پاسخ(
 الف صحیح است.  محدود )و برعکس( است؛ پس با افزایش مقاومت، حوزه ولتاژ افزایش می یابد. گزینه

حوزه ولتاژ »و کلمه  کتاب تاسیسات برق پالسفصل اول  31صفحه  1-14-1طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کلیدی تاسیسات برقی طراحیکتاب واژگان  123صفحه « الکترود
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 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 و فویل دار، شیلددار، بدون شیلد) از نظر شرایط محیطی نصب تابیده مسی بهم کابل شبکه چند زوجانتخاب نوع  نظارت (49 پرسش

 گیرد؟ یره( بر چه اساسی انجام می
 ب( تداخل امواج الکترومغناطیسی    ، نوع اجرا و دسترسیمسیر اجراالف( 

 سه گزینه صحیح است. د( هر های تاسیسات برقی و یرهج( میزان اثر نویز ناشی از سایر سیستم
، ذکر شده و همگی 13مبحث  10۹صفحه  2-2-7-۹-13آیین نامه « ب»بند موارد نوشته شده در گزینه های الف، ب و ج در  پاسخ(

 تاثیر دارد. گزینه د کامل ترین پاسخ است. البته شرایط محیطی نیز موثر است.

«  اثر نویز»و « مسیر اجرا»، «فویل دار»، «شیلددار»، «کابل چند زوج بهم تابیده»طبق کلمات  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 19و  274، 220، 189، 232، 236به ترتیب در صفحات 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱66۴۰۴۱۸6برای 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 
 2mm۹5×1د(                       2mm35×1ج(                     2mm50×1ب(             سطح مقطع≥2mm50×1الف( 

داقل سطح چنانچه جنس هادی حفاظتی از جنس هادی فاز نباشد در این حالت ح، 13مبحث  157صفحه  2-4-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(

 64/1باشد. پس برای معادل سازی هادی مس و آلومینیوم از ضریب دارای هدایت الکتریکی برابر هادی هم جنس مقطع هادی حفاظتی باید 

21.64         استفاده می شود:  1.64 50 82AL CUI I mm     
 گزینه د صحیح است.  

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات  115صفحه « حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی»کلمه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-برقی طراحی

 مشاهده جزئیات بسته طالیی مشترک برای آزمون های طراحی و نظارت )کلیک کنید(
 آجری صحیح است؟های زیر در خصوص اجرای لوله کشی توکار در دیوارهای بتنی و 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 از اجرای دیوارها و ( در دیوارهای بتنی بعدب
 گیرد.گچکاری انجام می یاو کاری کاهگلو در دیوارهای آجری بعد از اجرای  قالب بندینی باید هنگام ( در دیوارهای بتج
 گیرد.کاری و با گچکاری انجام میدر دیوارهای آجری قبل از اجرای کاهگل بندی و( در دیوارهای بتنی باید هنگام قالبد

، اجرای لوله در دیوارهای بتنی، هنگام قالب بندی انجام 110فصل اول جلد اول نشریه  24صفحه  1-4-8-1طبق آیین نامه  پاسخ(
همان صفحه، این اجرا در دیوارهای آجری پس از کاهگل کاری و یا گچکاری صورت می گیرد.  2-4-8-1می شود. طبق آیین نامه 
 گزینه ج صحیح است.  

قالب »و کلمات  کتاب تاسیسات برق پالسفصل پنجم  131صفحه  7-10-5طبق بخش  طالیی( آکادمیانطباق با محصوالت 

 .نظارت-تاسیسات برقی طراحیکتاب واژگان کلیدی  236و  224به ترتیب در صفحات « کاهگل کاری»و « بندی

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
باشد، برای سیستم اتصال  برقگیربه  زکیلوولت مجه 20اگر مدار تغذیه کننده پست برق )ترانسفورماتور( خط هوایی  مشترک (25 پرسش

 زمین تجهیزات پست برق، کدام مورد مناسب ترین می باشد؟
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 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 58صفحه «  برقگیر»کلمه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید(
آمپری رو نی با تهویه طبیعی که با محدودیت معماری مواجه  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 

 7/4متر و ارتفاع:  2/3متر، عرض:  3/4، این ابعاد این اتاق برابر است با: طول: 13مبحث  52حه صف 3-3-5-13طبق جدول  پاسخ(
اجرا کرد )گزینه های ب  7/4همان مبحث، نمی توان ارتفاع اتاق را کمتر از  55صفحه  3-3-3-5-13آیین نامه « ب»متر. طبق بند 

 کاهش داد، پس:  %10و عرض را همان صفحه، می توان طول « ت»و ج اشتباه است(. طبق بند 

              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 های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل سوم  74صفحه  6-1-3طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

چهارم فیلم آمادگی صل ، فنظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل سوم  45صفحه  7-1-3، و طبق بخش نظارت

 .آزمون نظام 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.
مین می کند، بزرگترین مقدار بار الکتریکی مورد نیاز ج( در مدار تأسیسات مکانیکی که بار حرارتی و یا برودتی را در فصول مختلف تأ

 .در 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  18۹صفحه  2-3گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق بخش پ  پاسخ(

-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 198صفحه « ضریب همزمانی»کلمه  یی(طال انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت

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

و  a، تابلوی برق و پریز برق در یک واحد مسکونی را نشان می دهد. حداقل فاصله های شیرگازیی اشکل زیر جانم نظارت (55 پرسش
b :برابر است با 
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سانتیمتر  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  5همان صفحه، حداقل  8-1-10-13، فاصله بین پریز تا شیر گاز بوده که طبق آیین نامه bاست. فاصله 
 است.  

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 188صفحه « شیر گاز»کلمه  طالیی( محصوالت آکادمیانطباق با 

 کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
سی ساختمان استانی به علت عدم رعایت اصول اخالق حرفه ای به محرومت دچنانچه یکی از اعضای نظام مهن مشترک (56 پرسش

سال محکوم شده باشد، چه مدتی از تصدی به سمت عضو شورای انتظامی مهندسی  4موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت 
 محروم می باشد؟

 سال 8د(                    سال 5ج(            سال 4ب(     سال  6الف( 
کتاب قانون نظام  186صفحه تصویب نامه هیات وزیران،  7مجازات های انتظامی تبعی در صفحه « ب»بخش  2طبق بند  پاسخ(

برابر محکومیت، حق عضویت در  2 ، این عضو به میزان5تا  3مهندسی و کنترل ساختمان، در صورت محکومیت هر عضو از درجه 
سال از عضویت در شورای انتظامی محروم است.  8، پس سال بوده 4شورای انتظامی را نخواهد داشت. در این پرسش، محکومیت 

 گزینه د صحیح است. 

-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحیفصل هشتم  146صفحه  4-3-2-8طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت

 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 
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 که 

 د بود.هسیمانی در امتداد محور کابل خوا
پوشیده  بلوک سیمانیکل سطح کابل ها باید از آجر یا  فواصل مجازچنانچه چند کابل به موازات هم کشیده شوند، ضمن رعایت ج( 

 .ت خارج قرار گیردشده، و در مورد کابلهای کناری )طرفین( حداقل نصف طول آجر یا بلوک سیمانی از مرکز کابل به سم
 د(  هر سه گزینه صحیح است.

، اشتباه است. گزینه 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.  6-5-2-7-13ج طبق آیین نامه 
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بندی شده های طبقهکتاب درسنامه و پرسشفصل دوم  59صفحه  9-2طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

، فصل چهارم فیلم آمادگی آزمون نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسیفصل دوم  190صفحه  4-2-7و طبق بخش 

تیب در به تر« مرکز کابل»و « بلوک سیمانی»، «فواصل مجاز»، «دفن شده یها کابل»نظام مهندسی برق نظارت و کلمات 

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 273و  59، 219، 237صفحات 

 کنید(با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک 
 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( 
 سال و سایر اعضای هئیت رئیسه یک سال. 3دوره تصدی مسئولیت رئیس سازمان  –نفر  5ب( 
 سال است و قابل انتخاب مجدد هستند. 3دوره تصدی مسئولیت آنها  –نفر  25ج( 
 سال است. 3دوره تصدی مسئولیت آنها  -نفر عضو علی البدل 7عضو اصلی و  –نفر  25د( 

عضو )یک  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 استر اجرایی و دو منشی( دارد، رئیس، دو دبی

-طراحیکتاب میکرو تاسیسات برقی فصل هشتم  139صفحه  2-3-2-8طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت

 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
 بودن مقاومت ویژه بتنالف( پایین 

 کی بیش از حد در نقاط گرمسیریخ زدگی زمین در نقاط سردسیر و خش ب(
 وسیع بودن سطح تماس با زمین ج(
 گزینه های ب و ج صحیح است. د(

[، یخ زدگی در نواحی سردسیر و خشکی در مناطق گرمسیر و خشک )در 4مرجع ] 157صفحه  4P1-2-3بخش  2طبق بند  پاسخ(
 سانتیمتری(، عمده ترین مشکل بتن های مسلح الکترودهای زمین هستند. گزینه ب صحیح است. 80عمق تا 

بتن مسلح »و کلمه  کتاب تاسیسات برق پالسفصل اول  40صفحه   2-18-1طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 54صفحه « پی

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده 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.
تاسیسات مکانیکی و  نارت بر طرح توسط مهندسایا باالتر و نظ 2تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  الف( تهیه طرح توسط مهندسان

 و باالتر  3برقی پایه 
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
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تاسیسات مکانیکی و برقی  نیا باالتر و نظارت بر طرح توسط مهندسا 1تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  تهیه طرح توسط مهندسان د(
 و باالتر  2پایه 

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(
 لف صحیح است. ا

-تاب میکرو تاسیسات برقی طراحیکفصل هفتم  24صفحه  2-2-2-2طبق بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 .نظارت

 دوره های بعد )کلیک کنید(شرایط به روزرسانی رایگان بسته برای 
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[ مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، 1]
13۹5. 

 .13۹2تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، برقی(، دفتر  [ 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، 
 .1382راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، نشر توسعه ایران، تهران، [ آلدیک موسسیان، 4]
 .1384[ حسین شایقی، نکات برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات برقی، انتشارات یاوریان، اردبیل، 5]

 .13۹5انتشارات 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، حمد کریمی، محمدحسین دیده[ م7]

 .13۹4(؛ انتشارات یاوریان، اردبیل، 76-۹3سالهای )
، ات برقیبندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسهای طبقهدرسنامه و پرسشوند، ، محمد حاجیشهسواری، علی محمد کریمی[ 8]

 .13۹5انتشارات یاوریان، اردبیل، 

 .13۹5، انتشارات دیباگران، تهران، های کارشناسی رسمیباحث مهندسی برق در آزمون، موندمحمد حاجی، محمد کریمی،[ ۹]
نشر توسعه ایران، تهران،  ها(،مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،[ 10]

13۹5. 
 (13۹2) (، 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]

 (13۹5(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )ا در مقابل حریقمبحث سوم )حفاظت ساختمانه[ 13]

 (13۹2(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا[ 14]

  (138۹ر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )(، دفتجویی در مصرف انرژیمبحث نوزدهم )صرفه[ 15]

 (13۹5(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث بیست و یکم )پدافند  یرعامل[ 16]

لی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، ن(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ممبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختما[ 17]
(13۹2) 

، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، های اجرائی آننامهقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین[ 18]
 (13۹0تهران، )

 [ مجموعه پرسش های آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی. 1۹]
 های آموزشی موجود در فضای مجازی.[ جزوات و فیلم 20]

 


