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

 تقدیم می کند  

 بسته هاي آموزشي آمادگي آزمون

 تاسيسات برقينظام مهندسي 
 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 

      ۰2۱66۴۰۴۱86 

      info@ mohammad-karimi.ir 

https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/
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( این کتاب را دارد، به نکات  pdfدر صورتی که نسخه الکترونیکی )فایل 

 کنید:زیر دقت 

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 ناشر بوده 

 قانونی خواهد داشت.   و قطعا پیگرد 
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 ؟استچقدر  یآسانسور از سطح تراز ورود  نیتوقف کاب مجاز یروادار حداکثر مقدار  اجرا-نظارت (1پرسش  

 ر مت  یلیم ±۴۰( د              متر یلیم  ±۱۰( ج            متر یلیم ±3۰(  ب           متر ی لیم ±2۰( الف

 . است حیالف صح نهی، گز۱5مبحث  35صفحه  2-۴- 6-2-۱5نامه  نییطبق آ پاسخ(

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  188کلمه »رواداری مجاز« صفحه 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 باشد،یمستقل م یمنیترمز ا ستمیسوزنه تعادل مجهز به  یکه دارا یآسانسور یبرا ریز یها نهیاز گز کیکدام مشترک (2پرسش  

 است؟ حیصح

 ( چاه معلقباشد. ) یچاهک آسانسور خال ر ی( زب                                           .است یهمه آسانسورها الزام ی( براالف

 .است یالزام یآتش نشان یدسترس یآسانسور ها ی( براد       .است یالزام شتری و ببر ثانیه متر  5/2با سرعت  یآسانسورها ی( براج

 . است حیب صح نهی، گز۱5مبحث  25صفحه  2-6-2-2-۱5نامه  نییطبق آ پاسخ(

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
   بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  274دهم صفحه فصل  3-2-10بخش 

   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی فصل دهم

   نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 228صفحه فصل دهم   3-2-10بخش 

   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل دهم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  218و  135کلمات »چاه معلق«، »سیستم ترمز ایمنی« به ترتیب صفحات 

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

 باشد؟ ریولتاژ و فرکانس متغ ،کنترل سرعت ستمیمجهز به س دیبا ،ریز یاز آسانسورها کیکدام مشترک (3  پرسش

 .( را دارندبر )برانکارد ماریحمل ب تیکه قابل یی( آسانسورهاب      .)تخت بر( را دارند ماریحمل تخت ب تیکه قابل یی( آسانسورهاالف

 .است حیصح نهی( هر سه گزد                .چرخدار را دارند  یحمل صندل تیکه قابل یی( آسانسورهاج

 . است حیالف صح نهی، گز۱5مبحث  ۱۱صفحه  ۱۱-۱-2-۱5نامه  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

بندی شده آزمون نظام مهندسی  های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  225فصل دهم صفحه از  2-2-10از بخش  1-10جدول 

   تاسیسات برقی

   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی   فصل دهم

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق 422 صفحه از فصل دهم   2-2-10 بخش از 1-10 جدول

   نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فصل دهم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 309ولتاژ و فرکانس متغیر« صفحه  ،کلمه »کنترل سرعت

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

  یکاهش بارده بیبدون ضر ریتک رشته نشان داده شده در شکل ز  یکابل ها شیچقدر باشد تا آرا  Xحداقل مقدار مشترک (4  پرسش
 .نباشد رگذاریها )سه رشته کابل که به هم بسته شده اند( تاث ستمیبازوها و تعداد س تعداد باشد؟ 

 ( صفر د                                   d( ج                                       d2( ب                                          d4 (الف

https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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 و  فیفشار ضع یاز فصل ششم )کابل ها یتک رشته ا یمختلف کابل ها یها شیآرا یبرا یکاهش بارده بیطبق بخش ضر پاسخ(

 . است حیالف صح نهی، گز393  هینشر ۱27( صفحه متوسط فشار

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

  زل یبارها بعد از روشن شدن د  یژنراتورها به مدار آوردن پله ا  زل ید  تیاز باال رفتن ظرف  یریجلوگ  یاز روش ها  یکی  مشترک  ( 5  پرسش 
هدف   نیتام  یبارها برا  یمدارها  یبرقرار  ی برا  نه یگز  ن یمناسب تر  م،یداشته باش  ر یکه چهار بار با مشخصات ز  ن ی. با فرض ااستژنراتور  

،  زیو پر  ییروشنا  یبارها   :C،  یمنی و ا  یات یح  یبارها:  B،  یموتور  یبارها   :A  ؟است به چه صورت    ،ژنراتور  زلیمذکور بعد از روشن شدن د
D : قیکه از طر یوتریشبکه کامپ زاتیمربوط به تجه یبارها UPS شوند یم هیتغذ. 

 Cو  A ،B ،Dد(                   Dو  B ،A ،Cج(                    Cو  B  ،D ،Aب(                      Cو  D ،B ،Aالف( 

برداران وارد نشود. در ادامه    به بهره   یو مال  یخسارت جان  المقدوری  وارد مدار شوند تا حت  یمنیو ا  یاتیح  یالزم است ابتدا بارها  پاسخ(
وارد   یعموم  یزهایو پر  ییروشنا  یو سپس بارها  ،دارند  ینام  انینسبت به جر  یباالتر  یانداز  راه   انیجر  نکه یبا توجه به ا  یموتور  یبارها

قادر است توان    UPS  رایز  ،قرار داد  ژنراتور  زلید  هیدر مرحله آخر تحت تغذ  توانی  م  را  UPS  قیشده از طر  هیتغذ  یارها . بشوندی  مدار م
  .است حیصحج  گزینهی نماید. ریشدن آنها جلوگ برقی بو از  ،کرده نیتام یمدت کاف  یالزم را برا

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
  ا یبهره بردار و  اریو در اخت هیته یبرق ساتیتاس ییاجرا اتیعمل انیدر پا یمجرتوسط  دیبا ریز یها نهیاز گز کیکدام مشترک (6  پرسش

 ندهینما
 رد؟ یآن قرار گ

 ی برق ساتیتاس یها  ستمیس یو راه انداز ش یک مربوط به آزما( مدارب                                       ساخت  ن یعکامل  ی( نقشه هاالف

 .است حیصح نه ی( هر سه گزد    ها ستمیو س زاتیدستگاه ها، تجه یک و مشخصات فن( مدارج

 ، گزینه د صحیح است.  ۱3مبحث  2۱7صفحه  3-8طبق تبصره آیین نامه پ  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 265و  335کلمات »مجریان«، »عین ساخت«، به ترتیب صفحات 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
)چهار   شده است  یطراح  ۴( NYY  2mm  ۱2۰×۱)  برق سه فاز  یتابلو  کی  یکابل ورود C-TN ستمیس  کیدر    اجرا–نظارت  (7پرسش 

کابل   یکابل را به جا  نیا  ی )کابل چهار رشته( در کارگاه، مجر  NYY  2mm۱2۰×۴  (. با توجه به موجود بودن کابلیکابل تک رشته ا 
 است؟ حیصح  نه یکار، کدام گز نیشده اجرا کرده است. با توجه به انجام ا یطراح

 .ندیبب بیلذا ممکن است کابل داغ کرده و آس باشد،یم شتریکابل تک رشته از کابل چهار رشته ب انیجر نکه ی( با توجه به االف

https://mohammad-karimi.com/license/
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
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 .استتابلو مناسب تر  یلذا برا ،است شتریکابل چهار رشته از کابل تک رشته ب انیجر نکه ی( با توجه به اب

 .نخواهد آمد شیپ یمشکل لذا ،است کسانیکابل تک رشته با کابل چهار رشته  انیجر نکهی( با توجه به ا ج

 چکدام ی( هد

رشته ای، جریان دهی بیشتر شده و از این رو امکان گرم شدن   ۴کابل تک رشته ای، به جای یک کابل    ۴در صورت استفاده از    پاسخ(
 این نوع کابل بیشتر است. صورت می گیرد، گزینه الف صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
   بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  31فصل دوم صفحه از   2-2بخش 

   نظارت-طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی   فصل دوم

   نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 176 صفحه  از فصل هفتم 2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل هفتم

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 است؟ حیصح ترانسفورماتورهادر خصوص  ریز یها نه یاز گز ک یساختمان کدام یمقررات مل 22مطابق مبحث  مشترک (8  پرسش

 .شوند یآچارکش  ،گشتاور مناسب  ایشده و در صورت مشاهده ضعف  یبه دقت بررس ترانسفورماتورها به  یتمام هاد( اتصاالت الف

توان و  بیبودن، رنگ، ضر یدیاس ،یقیاز نظر شکست عا ، وشده یماه نمونه بردار 6۰هر  دیبا ، یروغن ترانسفورماتور( از روغن ب
 .شود شیآزما ونیزاسیمریپل

ها از وجود گرد و خاک و ذرات آلوده با استفاده از مکنده گرد   قیها، اتصاالت و عا لیکو یخشک، تمام  ترانسفورماتور( بعد از قطع برق ج
 .شوند یم زیتم ،و غبار

 .است حیصح نهی( هر سه گز د

صحیح و اشتباه است. گزینه ج نیز به ترتیب    22مبحث    6۱صفحه    5-۱2-7-22گزینه های الف و ب طبق بند »ب« آیین نامه    پاسخ(
طبق بند »الف« همین آیین نامه کامل نبوده، چرا که زمین کردن ترانسفورماتور باید ذکر می شد، در نتیجه صحیح است. گزینه الف، گزینه 

 صحیح و مدنظر است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 103کلمه »ترانسفورماتور« صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 126از فصل هفتم  صفحه   3-7بخش 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
به  یک یالکتر یموتورها یها چیپ میسو  اتاقانی یدما یریاندازه گ طیساختمان شرا یمقررات مل 22مطابق مبحث  مشترک ( 9  پرسش

 ؟استچه صورت 

 کباریماه   6هر  -بار ینصب و ب طی( در شراب                          کباریماه  ۱2هر  -نصب و در حال کار  طی( در شراالف

 کبار یماه  6هر  -نصب و در حال کار  طی( در شراد                                       کباریماه  6هر  - یاساس دیبازد طی( در شراج

 ، گزینه د صحیح است.  22مبحث  62صفحه  7-۱2-7-22طبق بند »الف« از آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 408و  224کلمات »سیم پیچ« و »یاتاقان« به ترتیب در صفحات 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 127از فصل هفتم  صفحه   3-7بخش 

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

آالت   نیو ماش زاتیاز انواع تجه کیکدام  ءجز یبتن سازساختمان دستگاه  یمقررات مل ۱2مطابق مبحث  اجرا-نظارت ( 01  پرسش
 ؟است  یساختمان 

 باالبر یموتور لی( دستگاه ها و وساب                                 یو گودبردار یآالت خاکبردار نی( ماشالف

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1876
https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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 چکدامی( هد                              یکیو مکان یکیآالت الکتر نیو ماش لی( وساج

 ، گزینه ج صحیح است.۱2مبحث  39صفحه  ۱-۱-6-۱2آیین نامه طبق بند »پ« از  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 64کلمه »بتن سازی« صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 85از فصل چهارم  صفحه   6-4بخش 

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

  حیصح یساختمان  یموقت در کارگاه ها یاستفاده ها یبرا یکش می سدر خصوص  ریز یها نه یاز گز کیکدام  اجرا-نظارت (11  پرسش
 است؟

 .متر از کف انجام شود 5/2در ارتفاع   دیصورت امکان بادر استفاده موقت  یبرا یکش می( سالف

 .با درپوش قفل دار مسدود گردند ییمحفظه ها لهیبه وس دیبرق موقت با ی( تابلو هاب

 .شود جادیا  قیعا یسکو ایکف، فرش و  ای نیزم یبرق رو یتابلوها رامون ی( پج

 .است حیصح نهی( هر سه گز د

 ، گزینه د صحیح است. ۱2مبحث  76صفحه  ۱-۴-۱۱-۱2طبق بندهای ب و پ آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 213و   224 در صفحاتکلمات »سیم کشی «، »سکوی عایق« به ترتیب 

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  90از فصل چهارم  صفحه   1-8-4بخش  

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  نهیاز گز کیتوجه به اطالعات ارائه شده، کدامبا  .استآتش نشان  یآسانسور دسترس کیمربوط به  ریشکل ز اجرا-نظارت ( 21  پرسش

 است؟ حیچاه آسانسور صح ییآسانسور آتش نشان و مدار روشنا ی تابلو هیدر خصوص تغذ ریز یها

9۰E   = مقاومت در برابر آتش   قهیدق 9۰کابل با حداقل 

6۰E  =  مقاومت در برابر آتش  قهیدق 6۰کابل با حداقل 

 
 .باشد   9۰E دیبا رهای( کابل تمام مسالف

 .باشد یمعمول تواندیم CD و BC یرهایو کابل مس ،9۰E دیبا AB ری( کابل مسب

 .باشد  6۰E دیبا CD و BC یرهای و کابل مس ،9۰E دیبا AB ری ( کابل مسج

 .باشد  9۰E دیبا CD و BC یرهای و کابل مس ،6۰E دیبا AB ری( کابل مسد

بایستی دارای مقاومت   AB، کابل مسیر  3مبحث    ۱89صفحه    6-۱۰-3و    ۱3مبحث    67صفحه    6-2-6-5-۱3طبق آیین نامه های    پاسخ(
مبحث    ۱8صفحه    ۱-3- 2-2-۱5موتورخانه و چاه آسانسور طبق آیین نامه    یوارهایداز آنجایی که    دقیقه در برابر آتش باشد.  9۰حداقل  

چاه و   نیا  نمایدموتورخانه نفوذ    ایبه داخل چاه    قیچنانچه حردقیقه در برابر آتش می باشند. از طرفی دیگر    6۰دارای مقاومت حداقل    ۱5
نیست و این کابل ها می توانند   CDو    BCبر آتش در مسیرهای  نیازی به استفاده از کابل مقاوم در برا  . پسستیموتورخانه قابل استفاده ن

 معمولی باشند. گزینه ب، صحیح است. 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
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 9 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
کتاب واژگان کلیدی تاسیسات   178و    53کلمات »آسانسور دسترسی آتش نشان« و »دیواره چاه آسانسور« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -برقی طراحی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 63 از فصل سوم  صفحه   6-4-3بخش 

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

 یمشخص م یبر چه اساس ریآدرس پذ قیاعالم حر ستمیلوپ س کیقابل نصب در داخل  یحداکثر تعداد المان ها مشنرک (31  پرسش
 شود؟ 

 Fire mode  قیلوپ در هنگام حر Load Factor ( محاسباتب  .شوند یدهآدرس  توانندیداخل لوپ که م یحداکثر تعداد المانها( الف

 .است حیصح نه ی( هر سه گزد          Standby mode  لوپ در حالت Load Factor ( محاسباتج

 . استد صحیح  گزینه .صحیح استالف، ب و ج  گزینه باید هر سه المان ها در انتخاب تعداد  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  229صل نهم صفحه از ف 2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل نهم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 108 صفحه  از فصل نهم 2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل نهم 

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

 است؟ حیصح ریشده ز فیتعر  طیبا شرا یساختمان ادار کی ی راهروها ییکنترل روشنا یبرا نهیکدام گز اجرا-نظارت ( 41  پرسش

 .باشند یدائم روشن م ۱6 یال 8چراغ ها از ساعت ـ 

 .شوند یها روشن ماموش و با توجه به تردد در راهروخ ۱9 الی ۱6چراغ ها از ساعت ـ 

  )PLC (کی( کنترل کننده اتوماتب             حرکت ایسنسور حضور و  ) +PLC (کیکننده اتومات( کنترل الف

 یحرکت + سلول نور ای( سنسور حضور و د                                                          حرکت ایسنسور حضور و ( ج

کنترل   ایحرکت    ایحضور    صی)حسگر تشخ  کیاتومات  دی، استفاده از کل۱9مبحث    6۰صفحه    3-2-5-۱9نامه    نییطبق بند اول آ  پاسخ(
طبق بند آخر    نیزمان دار اعالم نموده و همچن  یدیکل  ستمیس  یرا برا  یطیشرا  ،نامه  نییآ  نیشود. طبق بند دوم همی  م  هیتوص  (یزمان
خاص بر اساس   یبرنامه ها  افتی در  تیقابل  یستیبا  ستمیاستفاده شود، س  یزمان  یزیبرنامه ر  ستمیکه از س  ی، در صورتهنام  نییآ  نیهم
 . است حیالف صح گزینهاست.  یالزامنیز  PLCحضور  میریگ یم جهیساالنه را داشته باشد، که نت میتقو

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
یا حرکت« و »کنترل خاموش کردن روشنایی« به ترتیب در صفحات   کتاب     309و    148کلمات »حسگر تشخیص دهنده حضور 

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 97از فصل پنجم  صفحه   2-3-5بخش 

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

 است؟ حیصح ریز یها نه یاز گز ک یکدام  اجرا-نظارت ( 51  پرسش

    
 ۴( شکل د              3( شکل ج  2شکل ( ب            ۱( شکل الف

https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
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 10 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

گزینه های الف و ج به دلیل آنکه حفاظ فلزی کابل زوج بهم تابیده    ۱3مبحث    28صفحه    ۱-۱8-۱-3-۱3طبق بند »ح« آیین نامه    پاسخ(
»ث« همین آیین نامه، به ترمینال اتصال زمین حفاظتی متصل شده اند، غلط می باشند. همچنین طبق بند  (  SFTPدارای شیلد و فویل )

 گزینه ب غلط و گزینه د صحیح است. گزینه د صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  124از فصل چهارم صفحه  3-9-4بند 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 108 صفحه   از  فصل چهارم 3-11-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل چهارم

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
  MVAو با سطح اتصال کوتاه    kV 2۰شبکه سه فاز با سطح ولتاژ  کی یبرا XLPE سطح مقطع کابلحداقل  مشترک (16پرسش  

 ( است هیثان کی ژنکتورید دی؟ )زمان قطع کلاستمتر مربع  یلیچند م 5۰۰

 ۱5۰(  د                                 ۱2۰( ج                             ۱85(  ب                          95( الف

                                       :  برابر است بامقدار جریان    پاسخ(
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 ۱2۰با توجه به سطح مقطع بدست آمده، نزدیکترین سطح مقطع مناسب بزرگتر از این عدد بدست آمده را انتخاب می کنیم، که همان   
   ج صحیح است. گزینه. استمیلی متر مربع 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 کتاب تاسیسات برق پالس  88از فصل چهارم صفحه  3-8-4بخش 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 صحیح است؟ کابل های تلفنیکدامیک از گزینه های زیر در خصوص هادی های اتصال زمین  اجرا-نظارت (17  پرسش

وصل، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به ترمینال یا   جعبه ترمینال اصلی تلفنباید به    کابل های تلفنهادی های اتصال زمین    الف(
 شینه اصلی اتصال زمین ساختمان متصل شود. 

وصل، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به شینه ارت   جعبه ترمینال اصلی تلفنباید  به    کابل های تلفنهادی های اتصال زمین    ب(
 نزدیک ترین تابلو برق متصل شود. 

وصل، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به ترمینال یا   جعبه ترمینال اصلی تلفنباید به    کابل های تلفن  هادی های اتصال زمین  ج(
 شینه همبندی اضافی متصل شود.

، و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به قسمت های جعبه ترمینال اصلی تلفن وصلباید به    کابل های تلفنهادی های اتصال زمین  د(  
 صل شود.اصلی فلزی ساختمان مت

 ، گزینه الف صحیح است.  ۱3مبحث  ۱۰۴صفحه  6-2-9-۱3طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 132و  291کلمات »کابل تلفن« و »جعبه ترمینال مرکز تلفن« در صفحات 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 شوند؟  یبه کجا وصل م یجهت همبند  یکشش یوزنه تعادل آسانسورها یها لیرو  نیکاب یها لیر مشترک (18  پرسش

 ن یاتصال زم یه اصلینبا ش نالی( ترمب                                                                 نی( الکترود زمالف
 ن ساختما یاصل یتابلو یتظحفا ن یاتصال زم نالی( ترمد              تابلوی تغذیه کننده آسانسور یتظحفا ن یاتصال زم نالی( ترمج

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
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 11 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 یها  لیریک هادی همبندی اصلی باید قسمت هایی از ساختمان مانند    ،۱3مبحث    ۱5۰صفحه    ۱-8-2-۱طبق آیین نامه پ    پاسخ(
صفحه    ۴-8-2-۱را از نظر الکتریکی به یکدیگر متصل نماید. همچنین طبق شکل پ    یکشش  یوزنه تعادل آسانسورها  یها  لیو ر  نیکاب

 همین مبحث، هادی همبندی اصلی به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین متصل می شود. گزینه ب صحیح است.  ۱52

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  117چهارم صفحه از فصل   8-4بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 94 صفحه   از  فصل چهارم 9 -4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل چهارم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی192کلمات »ریل کابین« و»ریل وزنه تعادل آسانسور« در صفحه 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
  )اتمام یلوله کش انیو پا لیها و کابل ها پس از تکم میباشند و س یدر هنگام نصب خال  دیلوله ها با نکهیعلت ا اجرا-نظارت ( 19  پرسش

 ؟استشوند، چه  تیبه داخل آنها هدا (یکار  -ازکن
 ی و کابل کش یکش میس ی( کم کردن زمان اجراب                                      ها و کابل ها  م یشدن س یاز زخم  یریالف( جلوگ

 است  حیصح  نهی( هر سه گزد     باشد ریدر همان لوله امکان پذ ندهیدر آ یکش میمجدد س ی( تعویض و اجراج
باشند و سیم ها و کابل ها باید پس از تکمیل ، لوله ها باید در هنگام نصب خالی  ۱3مبحث    9۰صفحه    ۴- 3-7-۱3طبق آیین نامه    پاسخ(

همین مبحث، سیم    93صفحه    2۱-3-7-۱3و پایان لوله کشی )اتمام نازک کاری( به داخل آنها هدایت شوند. و همچنین طبق آیین نامه  
 باشد. گزینه ج صحیح است. کشی باید به گونه ای باشد که تعویض و اجرای مجدد سیم کشی در آینده در همان لوله و یا مجرا امکان پذیر  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  53از فصل دوم صفحه  7-4بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 183 صفحه  از  فصل هفتم 4 -7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل هفتم

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   106و    103از فصل هفتم به ترتیب در صفحات    21-3-7-13و     4-3-7-13آیین نامه های  

 نظارت -طراحی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 326کلمه »لوله کشی« صفحه 

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

 ؟ است برق چه تابلوی ای تقسیم جعبه به لوله ورود محل در مناسب( بوش  براس ) بوشینگ از استفاده علت اجرا-نظارت ( 20  پرسش
       تابلو  یا تقسیم جعبه به اتصال نقطه در لوله جاییجاب از جلوگیری( ب                        کابل یا شدن سیم  زخمی از جلوگیری( الف

 است  هایی الف و ب هر دو صحیح گزینه( حریق                                       د سرایت از جلوگیری( ج
 صحیح  ۱۱۰جلد اول نشریه  2۱-3-8-۱، و آیین نامه ۱3مبحث   9۱صفحه  8-3-7-۱3گزینه های الف و ب طبق آیین نامه  پاسخ(

 کامل ترین پاسخ است.د  گزینه. استمی باشند، و گزینه ج نیز غلط 

                                                                                                                                     طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 م مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظاهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55فصل دوم صفحه از   7-4بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 187 صفحه  از فصل هفتم 4 -7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل هفتم

 کتاب تاسیسات برق پالس  130و  129از فصل پنجم صفحات  7-10-5بخش 

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  73کلمه »بوشینگ« در صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
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 12 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 صحیح حیاتی ویژه بزرگ ساختمان یک ترانسفورماتورهای نصب محل خصوص در زیر های گزینه از یک کدام مشترک (21پرسش  

   ؟ است
 گیرند قرار ساختمان بیرون فضای در و متمرکز غیر  صورت به( گیرند    ب قرار ساختمان بیرون فضای در و متمرکز صورت به الف(

 گیرند قرار ساختمان داخل فضای در و متمرکز  غیر صورت به(  د گیرند        قرار ساختمان داخل  فضای در و متمرکز صورت به( ج
 ، گزینه د صحیح است. 2۱مبحث  ۱۰5صفحه  ۴-3-7-2۱طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  267کلمه »غیر متمرکز« در صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  109فصل ششم صفحه  4-3-6بخش 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل   قصیریت آنکه بدون کارفرما مان،پی موضوع کارهای اتمام از  پس هرگاه اجرا  (22پرسش  

روز باشد را به   ۱5دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید پیشتر از 
 ؟ستاپیمانکار ابالغ می کند. موضوع مطرح شده کدام یک از ماده های شرایط عمومی پیمان 

 ۴۱د( ماده                            ۴8ج( ماده                          ۴7ب( ماده                       ۴6الف( ماده 

 شرایط عمومی پیمان، گزینه ج صحیح است.  ۴8طبق ماده  پاسخ(

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

تغذیه یک تابلو نیمه اصلی از تابلوی اصلی توسط کابل تک رشته انجام می گیرد. چنانچه هر فاز از این تابلوی   اجرا-نظارت  (23پرسش  
نیمه اصلی شامل سه کابل تک رشته باشد، و آرایش کابل ها بر روی سینی از مسیر تابلو اصلی تا تابلوی نیمه اصلی مطابق شکل زیر باشد،  

 (. استت؟ )مشخصات کابل های تک رشته از لحاظ اندازه، نوع، طول و غیره دقیقا مشابه هم کدامیک از گزینه های زیر صحیح اس

 
 .استالف( جریان عبوری از همه کابل ها یکسان 

 . استنیز یکسان   L3یکسان و در کابل های  L2یکسان، در کابل های  L1ب( جریان عبوری در کابل های 
 ج( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است. 

 د( هیچکدام 
رشته کابل رعایت نشده است و لذا ضرایب   9، ارایش مخصوص همتراز برای  ۱3مبحث    82صفحه    ۱:  ۱-7-۱-7-۱3طبق شکل  پاسخ(  

کاهشی باردهی کابل ها موثر است و جریان یکسان نخواهد بود، چرا که امپدانس ثابت است ولی نسبت به نحوه آرایش کابلها اندوکتانس  
  ان یکسان توزیع نمی شود. گزینه د صحیح است.تغییر میکند و جری

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

  به کامپیوتر شبکه های کابل فلزی های نردبان و ها سینی اتصال خصوص در زیر های گزینه  از یک  کدام اجرا-نظارت ( 24  پرسش
 است؟ صحیح زمین اتصال سیستم شینه  یا ترمینال

   ند.گرد وصل زمین اتصال سیستم یا شینه  ترمینال به  باید آنها انتهای یا  و یا ابتدا مسیر، کل در الکتریکی هدایت تداوم تامین ضمن( الف
 گردند. لصو زمین اتصال سیستم  شینه یا ترمینال  به باید آنها  انتهای و ابتدا مسیر، کل در الکتریکی هدایت تداوم تامین ضمن( ب
   مسیر کل در الکتریکی هدایت تداوم به الزامی، باشد شده وصل زمین  اتصال سیستم شینه  یا ترمینال به  آنها انتهای و ابتدا چنانچه( ج
   .استن
  اتصال سیستم شینه ا ی ترمینال به آنها انتهای و یا ابتدا اتصال به الزامی باشد، شده تامین مسیر  کل در  الکتریکی هدایت تداوم چنانچه( د

 .استن زمین
  ، گزینه ب صحیح است.۱3مبحث  28صفحه  ۱- ۱8-۱-3-۱3« آیین نامه ذطبق بند » پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
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 13 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 110فصل چهارم صفحه از    3-9-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 109 صفحه   از  فصل چهارم  3-11 -4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل چهارم

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات     294و    375،  225کلمات »سینی«، »نردبان فلزی« و »کابل های شبکه کامپیوتر« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -برقی طراحی

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

 ؟ است بتن داخل در شده دفن الکترود جنس ترین مناسب عنوان  به ی زیرها گزینه  از یک  کدام اجرا-نظارت ( 25  پرسش
 د( هر سه گزینه صحیح است                  ج( فوالد گالوانیزه عمقی داغ                  ب( فوالد با روکش مس           الف( مس 

 . استگزینه ج صحیح ، ۱3مبحث  ۱65صفحه  ۴- 2- ۱۰-۱طبق جدول پ  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

- کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  277و    63کلمات »بتن« و »فوالد دفن شده در داخل بتن« به ترتیب در صفحات  

 ظارت ن

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
باشد، حداقل تعداد زون مناسب سیستم اعالم حریق می مترمربع 7۰×7۰عرض یک طبقه در یک ساختمانطول و  مشترک   (26  پرسش

 ؟استاین طبقه چه تعداد 
 زون   6زون                               د(  5زون                               ج(  ۴زون                         ب(  3الف( 

 ۴9۰۰. از آنجایی که مساحت این طبقه،  استمتر مربع    2۰۰۰، حداکثر مساحت هر زون  3مبحث    62صفحه    8-5-3طبق آیین نامه    پاسخ(
نامه قید شده    - . از طرفی در همین آییناستزون و یا بیشتر    3، پس حداقل تعداد زون مناسب برای این طبقه از ساختمان  استمتر مربع  

 . استب صحیح  گزینهزون داریم،  ۴متر تجاوز کند، پس بنابراین حداقل نیاز به  6۰اید از که طول هر زون در هر جهت نب

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام مهندسی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  228از فصل نهم صفحه  2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 213 صفحه   از  فصل نهم 2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل نهم 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  364کلمه »منطقه بندی« در صفحه 

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی   47از فصل سوم صفحه   7-1-3بخش 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 باشد؟چقدر می mm  7۰×7۰ حداکثر سایز لوله برق جهت اتصال به قوطی اجرا  (27  پرسش

 PG  29د(                                  PG  2۱ج(                        PG  ۱6ب(                           PG  5/۱3الف( 
 .است، گزینه ب صحیح 393نشریه  ۱به قوطی برق از فصل اول صفحه  ت لولهاز بخش توضیحات اتصاال 2طبق بند  پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
طبقه باالی همکف مفروض است. ارتفاع کف به کف طبقات  ۴طبقه زیرزمین، طبقه همکف و  ۴ساختمانی شامل  مشترک (28  پرسش

باشد. کدامیک از گزینه باشد. طبقه همکف طبقه تراز خروج میمتر می 5/3متر و طبقه باالی همکف  5متر، طبقه همکف  3زیرزمین 
 اختمان صحیح است؟های زیر در خصوص نوع مرکز سیستم اعالم حریق این س

 و هم از نوع متعارف باشد. آدرس پذیرتواند هم از نوع الف( باید از نوع متعارف باشد.                                  ب( می
 باشد. ها برای حل مسئله کافی نمیباشد.                                د( داده  آدرس پذیرج( باید از نوع 
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 14 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

، این ساختمان جزء ساختمان های عمیق به شمار می رود. همچنین طبق آیین 3مبحث    ۱93صفحه    ۱-2-۱۱-3طبق آیین نامه    پاسخ(
  گزینه   ان های عمیق باید از نوع آدرس پذیر باشد.همین مبحث، سیستم کشف و اعالم حریق برای ساختم  ۱95صفحه    7-2-۱۱-3نامه  

 . استج صحیح 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  67  از فصل سوم  صفحه   7-4-3بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  202و  48کلمات »آدرس پذیر« و »ساختمان عمیق« به ترتیب در صفحات  

 یه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارا 
 های زیر در خصوص اجرای لوله کشی برق در کف صحیح است؟کدام یک از گزینه اجرا ( 29  پرسش

 باشد. ها مجاز نمیهای بهداشتی و آشپزخانهالف( لوله کشی برق در کف سرویس

 هادی کابل استفاده شود. ب( در صورتی که در کف پارکینگ لوله کشی برق صورت گیرد، باید از 

 .ج( قبل از اجرای لوله کشی در کف باید سطح بتن را تمیز و کامال مسطح نمود

 د( هر سه گزینه صحیح است. 
، 393نشریه    3از بخش توضیحات لوله کشی توکار از فصل اول صفحه    2و    3،  ۱گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق بندهای    پاسخ(

 . است د، گزینه صحیح و مد نظر گزینهصحیح می باشند. 

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

 باشد؟قدر میچ kVA 9۰۰، حداقل ابعاد اتاق مولد برق به ظرفیت 393مطابق نشریه   اجرا  (30  پرسش
 m ۴ ارتفاع= ، m 5 عرض=، m 7 ( طول=ب                                 m ۴ ارتفاع=، m 5 عرض=  ،m ۱۰ ( طول=الف

 m 3 ارتفاع=،  m ۴ عرض=،  m 5 ( طول=د                                  m 3.5 ارتفاع=  ،m۴  عرض=،  m 6 طول= ج(
 ، گزینه الف صحیح است.  393نشریه   ۱3۰)حداقل ابعاد برای اتاق مولد برق( از فصل هفتم صفحه  ۱-7طبق جدول  پاسخ(

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

ک از انواع انشعابات  کدامی های تبلیغاتی جزءها و تابلو  دائم، چراغهای غیرهای برق، برقنامه تکمیلی تعرفهابق آیین مط  اجرا ( 31  پرسش
 باشند؟می برق

 ب( انشعابات برق مصارف آزاد  الف( انشعابات برق سایر مصارف  

 نییمطابق آبب   ج( انشعابات برق مصارف اشتراکی  ج( انشعابات برق مصارف عمومی  
 فه های برق، گزینه ب صحیح است. )انواع انشعاب های برق( از آیین نامه تکمیلی تعر ۴-۱6طبق بند »ز« از ماده پاسخ( 

 کالس آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
شود، متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می ،های زیریک از گزینه در کدام مشترک ( 32  پرسش

 بایست نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید؟می
         کیلووات به باال باشد. 25۰قدرت درخواستی متقاضی از   (الف
 کیلووات باشد.  25۰کیلووات لغایت  ۱5۰قدرت درخواستی متقاضی از ( ب
              کیلووات باشد. ۱5۰کیلووات لغایت  3۰( قدرت درخواستی متقاضی از ج

 صحیح است. د( گزینه الف و ب 
، متقاضی می بایست کیلووات باشد  25۰طبق جدول زیر، در صورتی که قدرت درخواستی و قراردادی متقاضی )دیماند( باالتر از    پاسخ(

 نسبت به واگذاری و قرار دادن زمین در اختیار شرکت برق، به جهت ایجاد پست برق اقدام نماید. گزینه الف صحیح است.  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  21فصل اول صفحه از   2-6-1بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 20 صفحه  از  فصل اول 2-6-1بخش 
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 15 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل اول  

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

 ؟است  صحیح است زیر شکل مطابق آن تغذیه مدار که کویلی فن  خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا-ظارتن (33  پرسش

LI :جریان مصرفی فن کویل دور کند ،MI :جریان مصرفی فن کویل دور متوسط ،HI :و  جریان مصرفی فن کویل دور تندTI :  جریان
 نامی و قابل عمل ترموستات برای بارهای سلفی 

تاتسومرت هعومجم
روتکلس و 

تاتسومرت

دنکطسوتمدنت

2 لکش

لپوک نف

L1

N

PE

R1 R2 R3

دنکطسوتمدنت
R1 R2 R3

یکمک یاه هلر

 یاه هغیت
هلر هدنرادهگن

 
LHالف( MTI I I I            )بLT MHI I I I           )جTH LMI I I I             )دLT MHI I I I=   

است  یباشد و فقط کاف ادیترموستات، ز ینام انیکه جر ستین ازیدهد، ن یفرمان م یکمک یچون طبق شکل ترموستات به رله ها پاسخ(
 انیجر  نیو ا  ،از دور کند است  شتریدور متوسط ب  انیو جر  ،از دور متوسط  شتریدور تند ب  انیجردر این حالت،    نماید.  کیرله را تحر  نیبوب

 . استج صحیح  گزینهاست.  شتر یترموستات ب انیها از جر

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

 محل نصب پنل اعالمهای زیر در خصوص روشنایی در کدام یک از گزینه  ،مقررات ملی ساختمان 3مطابق مبحث  مشترک ( 34  پرسش
 صحیح است؟ حریق مرکزی

 باید روشنایی ایمنی پیش بینی کرد. (ب               ا ایمنی پیش بینی کرد.باید روشنایی اضطراری و ی (الف
 کند.وشنایی معمولی کفایت میباشد و ریاز به تمهیدات خاصی نمین  (د                                  کرد.باید روشنایی اضطراری پیش بینی    (ج

 ، گزینه الف صحیح است.  3مبحث  62صفحه  6-7-5-3طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 240کلمه »محل نصب پنل اعالم حریق مرکزی« در صفحه 

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  47 صفحه    سوماز فصل   7-1-3بخش  

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

 . ؟ استباشد، ارتفاع آکس تابلو از کف تمام شده، چند سانتی متر  cm۱۰۰چنانچه ارتفاع یک تابلو برق دیواری  اجرا  (35  پرسش

 ۱7۰د(   ۱۴۰ج(  ۱5۰ب(  ۱6۰الف( 

سانتی متر از باالی تابلو تا کف تمام شده است. پس ارتفاع    2۱۰وسط تابلو است. ارتفاع نصب تابلو دیواری   ( Axeآکس )  پاسخ(
 سانتی متر است. گزینه الف صحیح است. ۱6۰از کف تا وسط تابلو  

 صنعت و معدن )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و 
 ای مناسب است؟های رشتهزنی المپهای زیر برای کلیدکدام یک از کنتاکتور مشترک ( 36  پرسش

 a5-ACد(                      AC-3 ج(                      b5-AC ب(                    AC-۱ الف(

 جلد اول، گزینه ب صحیح است. ۱۱۰مطابق نشریه  پاسخ(
 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   168فصل ششم صفحه از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل ششم
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 16 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 145 صفحه  از  فصل ششم  6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل ششم

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
هر    یآمپر برا  ۱6  ی اتورینیم  دیبا کل  زیمدار پر  6هر مدار و    یآمپر برا  ۱۰  یاتور ینیم  دیبا کل  ییمدار روشنا  6شامل    یعیتوز  یتابلو  : مسئله

 ۴۰  یطیمح  طیبرق اجرا شده است، چنانچه شرا  یدر تابلو  ریبه صورت شکل ز  ف یرد  کیدر    یاتورینیم   د یعدد کل  ۱2مدار مفروض است.  
 .دیپاسخ ده 39تا  37 پرسش ها باشد به  گراد یدرجه سانت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   یی مدار روشنا  کیآمپر )بدون خازن( در    ۰.۴5هر المپ    انیدو المپه با جر  کیسماتیتعداد چراغ فلورسنت پر  ممیماکز  مشترک  ( 37  پرسش
 ؟استچقدر 

 9( د                                 8( ج                                 7( ب                        6( الف
درجه سانتی   ۴۰آمپری که برای تغذیه چراغ ها استفاده می شود، در دمای    ۱۰طبق جدول فوق، میزان جریان دهی کلید مینیاتوری    پاسخ(

 عدد کلید  ۱۰. همچنین طبق یکی دیگر از جداول فوق، ضریب تصحیح همجواری در صورتی که بیش از استآمپر  9.7گراد برابر 
. پس است  ۰.6عدد کلید مینیاتوری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(، برابر    ۱2باشند ) که در این سوال نیز  مینیاتوری در کنار هم قرار گرفته  

9.7میزان جریان دهی کلید مینیاتوری در این حالت برابر است با:                            0.6 5.82 5.82C CI I A=  = → = 
 ، می توانیم تعداد المپ ها را محاسبه نماییم:    استآمپر  ۰.۴5با توجه به اینکه جریان عبوری از هر المپ برابر  

5.82
12.9

0.
2

4
1

5

C

i

m m m mn n n n
I

I
 →  → =→  

عدد    6  ، پس تعداد چراغ هایاستعدد    ۱2  ، و تعداد المپ هایاستالمپ    2با توجه به آنکه در سوال بیان شده هر چراغ فلورسنت دارای   
   .است. گزینه الف صحیح تاس

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  156ششم صفحه از فصل   4-6بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 137 صفحه  از  فصل ششم  4-6بخش 

 آمپراژ کلید های مینیاتوری در درجه حرارت های متفاوتجدول مربوط به 

50 C 40 C 30 C 20 C  
  جریان نامی کلید مینیاتوری 

(A ) 

5/5 8/5 6 2/6 6 

3/9 7/9 ۱۰ 3/۱۰ ۱۰ 

7/۱۴ ۴/۱5 ۱6 6/۱6 ۱6 

۴/۱8 2/۱9 2۰ 8/2۰ 2۰ 

7/22 2۴ 25 26 25 

 جدول مربوط به ضریب کاهش باردهی کلید های مینیاتوری ناشی از همجواری آنها 

 تعداد کلیدها  ۱تا  3 ۴تا  6 7تا 9 ≥۱۰

 ضریب ۱ 8/۰ 7/۰ 6/۰
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 17 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل ششم

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
  ؟ است مدار چه تعداد  کی یزهایتعداد پر ممیآمپر باشد، ماکز ۰.7 زی هر پرچنانچه مصرف برق  مشترک ( 38  پرسش

 ۱۴( د                           ۱3(  ج                               ۱2( ب                              ۱۱( الف
درجه سانتی   ۴۰آمپری که برای تغذیه پریزها استفاده می شود، در دمای    ۱6طبق جدول فوق، میزان جریان دهی کلید مینیاتوری    پاسخ(

برابر   از  استآمپر    ۴/۱5گراد  بیش  از جداول فوق، ضریب تصحیح همجواری در صورتی که  عدد کلید    ۱۰. همچنین طبق یکی دیگر 
. پس  است  6/۰عدد کلید مینیاتوری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(، برابر    ۱2مینیاتوری در کنار هم قرار گرفته باشند ) که در این سوال نیز  

15.4                 حالت برابر است با:           میزان جریان دهی کلید مینیاتوری در این  0.6 9.24 9.24C CI I A=  = → = 
 ، می توانیم تعداد پریزها را محاسبه نماییم:      استآمپر  7/۰با توجه به اینکه جریان عبوری از هر پریز برابر  

9.24
13.2

0.
2

7
1C

m

i

m m mn n n n
I

I
 →  → =→  

  .استگزینه ب صحیح 

  طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  156از فصل ششم صفحه  4-6بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 137 صفحه  از  فصل ششم  4-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   فصل ششم

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 ک ی  آمپر )بدون خازن(، کدام  ۰.۴5هر المپ   انیالمپه با جر  دو  کیسماتیعدد چراغ فلورسنت پر  ۱۰به جهت داشتن    مشترک  (39پرسش  

 است؟ حیصح یاتورینیم ی ها دیجهت کل ریز یها شیاز آرا

             ج(                   ب(              الف(     

 .مدار قرار داد  کیعدد چراغ را در  ۱۰توان  ینم  یطیشرا چی( تحت هد

باید به دنبال ضریب همجواری باشیم، تا نحوه قرارگیری کلیدهای مینیاتوری در کنار یکدیگر مشخص شود. طبق جدول فوق،   پاسخ(
. با توجه استآمپر    7/9ر  درجه سانتی گراد براب  ۴۰میزان جریان دهی کلید مینیاتوری که برای تغذیه چراغ ها استفاده می شود، در دمای  

. از طرفی نیز جریان استعدد    2۰  ، پس تعداد المپ های استعدد    ۱۰  ، و تعداد چراغ هایاستالمپ    2به آنکه هر چراغ فلورسنت دارای  
0.45                      . پس:                     استآمپر  ۴5/۰عبوری از هر المپ،  20 0.45 9 9m CCI n I = → = 

9
9.7 0.92

9.
2

7
0.9C n n nI   =   = = →  

با توجه به  است.    92/۰، پس به همین دلیل مقدار ضریب همجواری نیز بیشتر از  است  9/۰باالتر از    Icبه دلیل آنکه مقدار جریان عبوری از  
 جدول فوق )ضریب همجواری( و همچنین مقدار ضریب همجواری بدست آمده، گزینه ج بهترین حالت و گزینه صحیح است.

 طالیی(   اق با محصوالت آکادمیانطب

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  156از فصل ششم صفحه  4-6بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 137 صفحه  از  فصل ششم  4-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فصل ششم
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 18 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

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

عدد فن دمنده   کیها،    نیماش CO گاز  هیتخل  یدر حالت نرمال برا  .باشدیدو عدد فن دمنده و دو عدد فن مکنده م  یدارا  ینگیپارک  (مسئله 
به پرسش  .هر دو فن دمنده و هر دو فن مکنده کار خواهند کرد ،قیاز حر  یدود ناش هیو در حالت تخل ،کنند یعدد فن مکنده کار م کیو 

 .دیپاسخ ده ۴۱و  ۴۰ های

 فن ها چه است؟  هیکابل مناسب تغذ اجرا  ( 40  پرسش

 .است حیصح نهی( هر سه گزد        CU/PVC/PVC( ج            CU/XLPE/PVC( ب            CU/MGT/CWS/XLPE( الف

( این مقاومت  یکام  یا  شه ینوار ش)  MGTکابل باید از نوع مقاوم در برابر حریق باشد. میکا یک ماده مقاوم در برابر حریق است که    پاسخ(
 مارپیچ است. گزینه الف صحیح است. هم مرکز  لدیشنیز معرف  CWSرا دارد. 

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

ها    فن   ؟ استها    نگیدر پارک  قیاز حر  یدود ناش  هیتخل  یفن ها  هیمدار تغذ ن یمناسب تر  ر یز  یها  نهیاز گز  کیکدام  مشترک (41 پرسش
 .شوند یاستفاده م قیاز حر یدود ناش هیتخل یبرا قی ها و در حالت حر نیماش CO گاز هیتخل یدر حالت نرمال برا

 ۴( شکل د                                  3( شکل ج                        2( شکل ب                          ۱( شکل الف

 
 

نیز فاقد کلید اصلی در   3به دلیل آنکه فاقد مدار راه انداز اتوماتیک جهت فن تخلیه است، اشتباه است. شکل    2و    ۱شکل های    پاسخ(
 ورودی برای قطع و وصل دستی بوده و اشتباه است. گزینه د صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 سات برقی بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیهای طبقه کتاب درسنامه و پرسش  154فصل ششم صفحه از   3-6بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 135 صفحه  از  فصل ششم  3-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل ششم

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟ حیها صحموتور یقدرت انفراد بیدر خصوص اصالح ضر ریز یها نه یاز گز کیکدام اجرا  (42  پرسش

 - 95/۰قدرت معادل    بیضر  یحالت موتور دارا  ن یدر ا  ،یقدرت موتور به صورت انفراد  بیاصالح ضر  ی( در صورت استفاده از خازن برا لفا
 .استدر حالت بار کامل  98/۰

 ی ب  طیموتور در شرا  یقدرت ظاهر   ٪9۰معادل    باًیخازن تقر  ویقدرت راکت  د یبا  ،یقدرت موتورها به صورت انفراد  بیاصالح ضر  ی( براب

 .باشد یبار
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 19 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

در   9/۰قدرت معادل  بیضر یحالت موتور دارا نیدر ا ،یقدرت موتور به صورت انفراد بیاصالح ضر ی( در صورت استفاده از خازن براج
 .است  یبار یحالت ب

 .است حیصح نهی( هر سه گز د

 . استگزینه ب صحیح ، 393 هی نشر ۱73از فصل نهم صفحه  3-9طبق آیین نامه  پاسخ(

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

 است؟ حیژنراتور( صح زلیبرق )د یمولدها اتوریدر خصوص راد ریز یها نه یاز گز کیکدام اجرا ( 43  پرسش

 .استمجاز ن  یطیشرا چیاز مولد برق تحت ه اتوریمتصل به مولد برق باشد و دور کردن راد دیهمواره با اتوری( رادالف

 .استژنراتور  -از اتاق موتور اتوریدور کردن راد ،برق  یمولدها  یو صدا سر کاهش قابل مالحظه یاز روشها  یکی( ب

 .باشد اتوریبرابر با سطح راد دیهوا با یخروج  چهیهوا و در یورود چهی( سطح درج

 .است حیهر دو صح جو  الف یها نه ی( گزد
 باشند.  یم  غلط  393  هینشرفصل هفتم    ۱37صفحه    3-5-7و    2-5-7،  6-7گزینه های الف و ج به ترتیب طبق آیین نامه های    پاسخ(

 فصل هفتم همان نشریه، صحیح است. گزینه ب، گزینه صحیح و مد نظر است.  ۱37صفحه   6-7گزینه ب نیز طبق آیین نامه 

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

 است؟ حیژنراتور( صح زلیبرق )د یاگزوز مولدها ستمیدر خصوص نصب س ریز یها نهیاز گز کیکدام اجرا  (44  پرسش

 .استراندمان آن  شیموتور و افزا یخوب برا یکار  طیکننده شرا نیاگزوز، تضم ستمی( عملکرد درست سالف

 .استن یاگزوز الزام یدر انتها یوزن  چهی( نصب درب

 .جداره مخصوص استفاده شوددو یاز غالف ها دیبا ر یعبور لوله اگزوز در طول کل مس ی( براج

 .است حیصح نهی( هر سه گز د
غلط می باشند. گزینه   393فصل هفتم نشریه    ۱33صفحه    3-2-7و    ۴-2-7گزینه های ب و ج به ترتیب طبق آیین نامه های     پاسخ(

 هفتم همان نشریه صحیح است. گزینه الف گزینه صحیح و مد نظر است.از فصل  ۱33صفحه  ۱-2-7الف طبق آیین نامه 

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

 است؟ حیژنراتور( صح زلیبرق )د یمولدها  ریو لرزه گ ونیدر خصوص فونداس ریز یها نه یاز گز کیکدام اجرا ( 45  پرسش

 یاسازآن ج  یدستگاه در داخل بتن و رو  ازیالزم، مطابق ن  یمتر ارتفاع داشته و بولت ها  یسانت  ۱6حداقل    د یمولد برق با  ونیفونداس(  الف
 .شوند

 .پر شود ،کننده یبند بماده قابل انعطاف و آ  کی لهیبه وس دیمجاور با واری د ایکف و  یمولد برق و دال بتن ونیفونداس نی( بب

و در    ونیفونداس  یرو  رها،یبا واسطه لرزه گ  دیشود، با  ینصب م  کپارچهی  یآهن  یشاس  کی  یژنراتور مولد برق که رو  - ( مجموعه موتور  ج
 .حالت تراز، محکم گردد

 .است حیصح نهی( هر سه گز د
 یم   حیصح  393  هینشرفصل هفتم    ۱33صفحه    3-۱- 7و    2- ۱-7،  ۱- ۱-7گزینه های الف، ب و ج به ترتیب طبق آیین نامه های    پاسخ(
 .است و مد نظر حیصح نهید گز گزینهباشند. 

 )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن 
به   دیکل یدو حالت مداربند  رراهه د  کیتک پل    دیکل  کیبرق متصل به    یدر خصوص تعداد لوله ها   نهی گز  نیمناسب تر  اجرا  (46  پرسش

 ؟استچراغ به چراغ چه  یو مداربند  ،دیکل

 چراغ به چراغ سه لولهمداربندی  -سه لوله  دیبه کل دیکلمداربندی ( الف

  لوله کیچراغ به چراغ مداربندی  -سه لوله  دیبه کل دیکلمداربندی ( ب

 لوله ک یچراغ به چراغ مداربندی  -لوله  کی دیبه کل دیکلمداربندی ( ج

 چراغ به چراغ دو لولهمداربندی  -سه لوله  دیبه کل دیکلمداربندی ( د
چراغ به چراغ هم فقط یک لوله شامل دو یا سه رشته سیم است. مداربندی  کلید به کلید سه لوله است.  مداربندی    393طبق نشریه    پاسخ(

 گزینه ب صحیح است.
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 20 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 ؟است توکار چه  یبا لوله کش ینصب چراغ روکار در سقف اصل یبرا  ازیمورد ن زاتیدر خصوص تجه نهی گز نیمناسب تر  اجرا ( 47  پرسش

 چراغ  -و رول پالک  چیپ -  نالیترم -( لوله برق الف

 چراغ -و رول پالک  چیپ -( لوله برق ب

 چراغ - یکیسر لوله پالست -و رول پالک  چیپ - نال یترم -( لوله برق ج

 چراغ - یکی سر لوله پالست -و رول پالک  چیپ  - برق  میجعبه تقس -( لوله برق د

 . استصحیح  دگزینه  ، 393 هینشر  ۴7صفحه  سومفصل از  جزئیات تیپ نصب چراغ روکار در سقف اصلی با لوله کشی توکارطبق  پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 است؟ حیصح کفبرق در  یلوله کش یدر خصوص اجرا ریز یها نهیاز گز کیکدام اجرا-نظارت ( 48  پرسش

 .استمجاز  یگونه شرطچی( بدون هب                                                        .ممنوع است ی( به طور کلالف

 .استمجاز  یفوالد ی( فقط به شرط استفاده از لوله هاد    .استمجاز  صلب یک یپالست ای یفوالد یلوله ها( به شرط استفاده از ج
 گزینه ج صحیح است. ، ۱3مبحث  9۱صفحه  5-3-7-۱3طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  53دوم صفحه از فصل   7-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 185 صفحه  هفتماز  فصل   4-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   196و    328کلمات »لوله های فوالدی یا پالستیکی صلب « و » زیر کف« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -یطراح

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 ؟است ن یالزام یکیمکان  هینصب ترانسفورماتور تهو یبرا ر،یز یها نهیاز گز کی در کدام اجرا-نظارت ( 49  پرسش

 آمپر لوولتیک ۱۰۰۰ تینصب ترانسفورماتور به ظرف یو برا ،متر 7/۴متر مربع و به ارتفاع  3/۴×  2/3 به ابعاد اتاق( الف

 آمپر لوولتیک 5۰۰ تیبه ظرف ترانسفورماتورنصب  یو برا ،متر ۴/3متر مربع و به ارتفاع  ۴×  3 به ابعاد اتاق( ب

 آمپر لوولتیک ۱6۰۰ تینصب ترانسفورماتور به ظرف یو برا ،متر ۴/3اع متر مربع و به ارتف 5/۴ × 5/3  به ابعاد اتاق( ج

 ت.اس حیصح نهی( هر سه گز د

   ، گزینه الف صحیح است.۱3مبحث  52صفحه   3-3- 5-۱3طبق جدول  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  74فصل سوم صفحه از   6-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  سومفصل 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 41 صفحه  سوماز  فصل   1-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   سومفصل 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 17کلمه »ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور« در صفحه 

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

 است؟ حیصح ریز یها نه یاز گز ک یکدام  اجرا-نظارت ( 50  پرسش

 .است یبرنوریهمواره از نوع ف بانیپشت یکابل ها( الف

 .گردد یم نییتع گریمشخصات د ریتک مود و سا ا یآن، نوع چند مود و  یاز بابت تعداد رشته ها  یبرنوری( مشخصات کابل فب

 .استساختار ستاره  یدارا بانیل پشتبکا یمورد استفاده در کابل کش ی( توپولوژج

 .است حیهر دو صح جو  ب یها نه ی( گزد
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 21 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

صحیح بوده و گزینه الف نیز   ۱3مبحث    ۱۱۱صفحه    ۴- 2-7-9-۱3گزینه های ب و ج طبق بندهای »الف« و »ب« آیین نامه    پاسخ(
 نامه، اشتباه است. گزینه د، گزینه صحیح و مد نظر است.طبق بند الف همین آیین 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  239فصل نهم صفحه از   5-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  نهم فصل 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 181از فصل هفتم صفحه  1-3-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 291کلمه »کابل پشتیبان« در صفحه 

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

  ؟ است  یحفاظت ریبرقگ  کیانتخاب مشخصات  یپاسخ برا نیمناسب تر ریز یها نهیاز گز کیکدام مشترک (15پرسش  

 اتصال کوتاه انیولتاژ قابل تحمل، حداکثر جر( حداکثر الف

 اتصال کوتاه انیتراز ولتاژ حفاظت، حداکثر جر ای( سطح و ب

 اتصال کوتاه انیاتصال کوتاه و حداقل جر انیتراز ولتاژ حفاظت، حداکثر جر ای( سطح ج

 ضربه  انیجر ایحداکثر و  انیجر ،یکیالکتر هیتخل انیتراز ولتاژ حفاظت، جر  ای( سطح و د

 ، گزینه د صحیح است.۱3مبحث   22صفحه  3-۱6-۱-3-۱3طبق بند »ت« آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام مهندسی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  133چهارم صفحه از فصل   11-4بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 111 صفحه  چهارماز  فصل   12-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   چهارمفصل  

- کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی   99و    69کلمات »برقگیر حفاظتی« و »تجهیزات برقگیر حفاظتی« به ترتیب در صفحات  

 ظارت ن

 دم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت ع  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟ حیصح ریز یها نه یاز گز کیها کدام در کارگاه یکیالکتر ساتیتاس ینامه حفاظت نییمطابق آ اجرا  ( 25  پرسش

 .مناسب مجهز شوند RCD دیکل کیبه  دیبا ،ی کیالکتر اریس زاتی( تمام تجهالف

 .استمجاز  یحفاظت در برابر برق گرفتگ یبرا نیاتصال زم ستمیس نیگزیبه عنوان جا RCD دی( استفاده از کلب

 .ممنوع است یولت به طور کل 5۰از  شیبا ولتاژ ب یدست  یها( استفاده از چراغ ج

 .ممنوع است یبه طور کل اریس ی کیالکتر ی( استفاده از المپ هاد

، صحیح است. گزینه ب نیز  در کارگاه ها  یکیالکتر  ساتیتاس  ینامه حفاظت   ن ییآ  9از فصل چهارم صفحه    87گزینه الف طبق ماده    پاسخ(
از فصل پنجم    99و    97همین آیین نامه غلط است. گزینه های ج و د نیز به ترتیب طبق ماده های    9از فصل چهارم صفحه    8۴طبق ماده  

 می باشند. گزینه الف مد نظر است.  همین آیین نامه غلط  9صفحه 

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

  حیها صح  نه یاز گز  کیبودن آن، کدامزام به قابل دسترس  و ال  سقف کاذببا توجه به نصب دتکتور در داخل    اجرا-نظارت  ( 35  پرسش
 است؟

 .از نوع قابل برداشت باشد سقف کاذب( الف

 قابل برداشت  ریغ کاذب یسقفهادر  یدسترس چهیدر ینیب شی( پب

 ی(نصب شده در سقف )با ابعاد مناسب قابل دسترس یچراغ ها قیاز طر ی( دسترسج

 .است حیصح نهی( هر سه گز د
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 22 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

، دتکتورهای نصب شده در داخل سقف و کف کاذب، باید قابل دسترس باشند. ۱3مبحث  ۱96صفحه  ۱7-۱-۴طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 هر یک از گزینه های الف، ب و ج به نوعی به قابل دسترس بودن سقف کاذب اشاره کرده اند. گزینه د صحیح است.  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  222صفحه  نهماز فصل   2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  نهم فصل 

   نظارت-کتاب راه آزمون نظام مهندسی 209نهم صفحه از  فصل  2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  نهم فصل 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 99کلمه »سقف کاذب« در صفحه 

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

 است؟  حی کابل صح  ای  میبه عنوان محافظ س  لنیات  یپل   یدر خصوص استفاده از لوله ها  ریز  یها  نهیاز گز  کیکدام  اجرا-نظارت   (45  پرسش 

 .استکار مجاز رو ستمیس یبرا  لنیات ی( استفاده از لوله پلالف

 .ممنوع است یبه طور کل لنیات ی( استفاده از لوله پلب

 .استمجاز  لنیات ی( در صورت نصب در داخل بتن، استفاده از لوله پلج

 .وجود ندارد لنیات یدر خصوص استفاده از لوله پل یتی( محدودد

، استفاده از لوله های پلی آمید و یا سایر لوله های پالستیکی که در معرض ۱3مبحث    9۰صفحه    2-2- 3-7-۱3طبق آیین نامه    پاسخ(
مشتعل شده و می سوزد، به طور کلی ممنوع است. بنابراین لوله پلی اتیلن که جز لوله های غیرفلزیست به صورت روکار نصب شود آتش  

  امکان آسیب وجود داشته ممنوع است. گزینه ب صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 185هفتم صفحه از  فصل  4-7بخش 
 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  هفتمفصل 

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

 است؟ حیصح هازیپرو ها  دیکلبرق پشت  یها میجعبه تقسدر خصوص  ریز یها نه یاز گز ک یکدام  اجرا-نظارت ( 55  پرسش

 .متصل گردند یحفاظت یبه هاد دیبا یفلز  یها میجعبه تقس( الف

 .متصل گردند یحفاظت یبه هاد د یبا قیعا یداخل هیو رو یفلز ییبا صفحات رو یها میجعبه تقس( ب

 .گردد ینیب شیپ یحفاظت یالزم جهت اتصال به هاد داتیتمه دیبا قیعا  یها میتقس یجعبه ها ی( براج

 .است حیهر دو صح بو  الف یها نه ی( گزد

همین آیین نامه، گزینه ب   ۱، گزینه الف صحیح است. همچنین طبق تبصره  ۱3مبحث    95صفحه    2-۱-8-۱3طبق آیین نامه    پاسخ(
 غلط است. گزینه ج نیز کامال اشتباه است. گزینه الف، گزینه صحیح و مد نظر است. 

 طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 192هشتم صفحه از  فصل  1-8بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  هشتمفصل 

کتاب واژگان کلیدی   303و    242،  132،  82کلمات »پریز«، »جعبه تقسیم«، »صفحات رویی فلزی« و »کلید« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -تاسیسات برقی طراحی

 مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(دارای 
که اجازه   ،ی از مهندسان عضو شخص حقوق  یک ی  یتخلفات انتظاممربوط به    یمجازات انتظامدر مورد    نهیکدام گز  مشترک  ( 56  پرسش

 حیصح  کنندیمبادرت م  بکارانهیفر  یمهندس  یهاتیبدهد که به فعال  یمتبوع خود را به اشخاص  یسوء استفاده از نام و نشان شخص حقوق
 است؟

 از درجه سه به باال یمجازات انتظام( ب                            از درجه چهار تا پنج یمجازات انتظام( الف
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 23 ۱۴۰۰مرداد   اجرا نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 تا سه کیاز درجه  یمجازات انتظام(  د                                 از درجه سه تا پنج یمجازات انتظام( ج

 کتاب قانون نظام مهندسی، گزینه ج صحیح است.  ۱92صفحه  9۱از بند ب ماده   ۱۱طبق بند  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  159 صفحه   هشتم از فصل  4-3-2-8بخش 

- کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی   334و    101کلمات »تخلفات انضباطی« و»مجازات انتظامی« به ترتیب در صفحات  

   ظارتن

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 اجرا گردد،   وارید به با نصب بست B و A دو نقطه نیو روکار ب یقرار است به صورت افق NYY 2mm6×5 به مقطع   یکابل( مسئله 

تا   57  پرسش ها  به    .است  NYY  2mm6×5،    mm  ۱8.5کابل    یقطر خارج  .شوند  یوصل م  واریبا بست به د B و A کابل ها در نقاط
 .دیپاسخ ده 59

 
 ؟است چه  B و A نقاط یها مورد استفاده با احتساب بست یها تعداد بست نیمناسب تر اجرا-نظارت ( 57  پرسش

 68( د                        67( ج                           69( ب                    7۰( الف

برابر قطر خارجی   2۰، فاصله بین دو بست در کابل های بدون روکش فلزی،  ۱3مبحث    86صفحه    2- 2-7-۱3طبق آیین نامه  پاسخ(  
20کابل مربوطه است. فاصله بین دو بست برابر است با:                                     20 18.5 370 37D mm cm =  = = 

متر است، پس:                                                           B ،25و  Aاز آنجایی که فاصله بین نقاط 
25 2500

2500
67.56

37

L m cm= =

=
 

 گزینه ب صحیح است.  جمع می کنیم. (Bو  A( گرد کرده و با دو بست ابتدا و انتها ) 67عدد را به سمت پایین گرد )

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179هفتم صفحه از  فصل   3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 .گردد( ی؟ )از ضخامت بست ها صرفنظر ماستچقدر   Bتا  Aمورد استفاده از نقطهمتراژ کابل  اجرا-نظارت ( 58  پرسش

  m 25/26(  د                                    m 25( ج                            m 88/26(  ب                             m 26( الف

 5، به منظور حفاظت کابل در تنش های مکانیکی حاصل از اتصال کوتاه حدود  ۱3مبحث    87صفحه    2-2-7-۱3طبق آیین نامه    پاسخ(
  .استدرصد اضافه طول برای کابل پیش بینی گردد. گزینه د صحیح 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55صفحه از فصل دوم  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179هفتم صفحه از  فصل   3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
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 ر یز یها نهیاز گز کیاستفاده شود، کدام  YRNY2mm 6×5 کابل از NYY2mm 6×5کابل  یجاچنانچه به  اجرا-نظارت (59 پرسش
  (است NYY2mm 6×5 ،mm 5/22کابل   یاست؟ )قطر خارج حیصح

 .کندینم  یریی( تعداد بست ها کم و متراژ کابل مورد استفاده تغب     .کند   ینم  یرییو متراژ کابل مورد استفاده تغ  ش ی( تعداد بست ها افزاالف

 .ابدی ی( تعداد بست ها کم و متراژ کابل مورد استفاده کاهش مد            .ابدی یم شی( تعداد بست ها کم و متراژ کابل مورد استفاده افزاج

افزایش می  D*35چون کابل دارای روپوش فلزی است لذا فاصله بست ها به  ،۱3مبحث  86صفحه  2- 2-7-۱3طبق آیین نامه  پاسخ(
 . استصحیح  گزینه بیابد و درنتیجه تعداد بست ها کاهش می یابد ولی طول کابل تغییری نمی کند. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  55صل دوم صفحه از ف 8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  دومفصل  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179هفتم صفحه از  فصل   3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق   هفتمفصل 

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

 7ساختمان    کیطرح ها و نظارت بر آنها در    ه یدر ته  یو برق  یکیمکان  ساتیاستفاده از خدمات مهندسان تاس  یبرا  مشترک  ( 60  پرسش
 است؟ حیصح نهیمتر مربع کدام گز ۴8۰۰ یربنایطبقه با ز

ها از مهندسان  نظارت بر طرح  یو برا   ،و باالتر  ۱  هیپا  یو برق   یکیمکان  ساتیتاس  تیصالح  یطرح ها از مهندسان دارا  هیته  ی( براالف
 و باالتر  2 هیپا یو برق یک یمکان ساتیتاس تیصالح یدارا

 و باالتر کی هیپا یو برق یکیمکان ساتیطرح ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاس هیته ی( براب

 و باالتر 2 هیپا یو برق یکیمکان  ساتیطرح ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاس هیته ی( براج

 یها از مهندسان دارانظارت بر طرح  یو باالتر و برا  2  هیپا  یو برق  یکیمکان  ساتیتاس  تیصالح  یطرح ها از مهندسان دارا  هیته  ی( براد
 و باالتر 3 هیپا تی صالح

، این ساختمان جزء ساختمان های گروه ج محسوب می شود. همچنین طبق 2مبحث    79صفحه    2-۱-۱8و    ۱-۱-۱8طبق ماده    پاسخ(
  سات یتاسطراحی    تی صالح  یطرح ها از مهندسان دارا  ه یته  یبراهمین مبحث، در ساختمان های گروه ج،    8۱صفحه    ۱3جدول شماره  

  و باالتر   2  هیپا  یو برق  یکیمکان  ساتیتاسنظارت    تی صالح  یها از مهندسان دارانظارت بر طرح   یو برا  ،و باالتر  ۱  هیپا  یو برق  یکیمکان
   استفاده می شود. گزینه الف صحیح است.

 کنید(  به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک
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[ مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  ۱]
۱395. 

 . ۱392ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، برقی(، دفتر تدوین و  [ مبحث پانزدهم )آسانسورها و پلکان2]
)مشخصات فنی و اجزائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی(، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی   ۱۱۰[ نشریه  3]

 . ۱382از  زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 
 . ۱382طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، نشر توسعه ایران، تهران، [ آلدیک موسسیان، راهنمای ۴]
 . ۱38۴[ حسین شایقی، نکات برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات برقی، انتشارات یاوریان، اردبیل، 5]

 . ۱395انتشارات 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، کریمی، محمدحسین دیده[ محمد 7]
 . ۱39۴(؛ انتشارات یاوریان، اردبیل، 76-93سالهای )

و پرسش وند،  ، محمد حاجیشهسواری، علی  محمد کریمی[  8] بهای طبقهدرسنامه  تاسیسات  نظام مهندسی  آزمون  ،  رقیبندی شده 
 . ۱395انتشارات یاوریان، اردبیل، 

 . ۱395، انتشارات دیباگران، تهران،  های کارشناسی رسمیباحث مهندسی برق در آزمون ، موندمحمد حاجی،  محمد  کریمی، [  9]

، تهران،  نشر توسعه ایران  ها(،مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان  دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،[  ۱۰]
۱395. 

 (۱392) (، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، مبحث اول )تعاریف[ ۱۱]

  (۱38۴(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوم )نظامات اداری[ ۱2]

 ( ۱395(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )حریقمبحث سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل [ ۱3]

 ( ۱392(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا[  ۱۴]

  (۱389رویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )(، دفتر تدوین و تجویی در مصرف انرژیمبحث نوزدهم )صرفه[ ۱5]

 (۱395(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث بیست و یکم )پدافند غیرعامل[ ۱6]

از ساختما[  ۱7] ایران، تهران،    ن(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری  نشر توسعه 
(۱392 ) 

، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران،  های اجرائی آننامهقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین[  ۱8]
 (۱39۰تهران، )

 [ مجموعه پرسش های آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی.  ۱9]
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 [ جزوات و فیلم های آموزشی موجود در فضای مجازی. 2۰]
 


