
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق

 ۱۴۰۰مرداد نظارت 

 

 مولف 

 مهندس محمدکریمی 

 مبتکر طرح تضمین قبولی در آزمون نظام مهندسی برق 
 
 

این پاسخنامه شامل کلید و تطبیق سواالت با منابع آموزشی مهندس کریمی بوده و 
تشریحی رایگان منتشر می شود. در صورتیکه هر ایراد و نظری  به زودی پاسخنامه 

 پیام دهید. ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴در مورد پاسخ ها دارید در تلگرام به شماره 
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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 

      ۰۲۱66۴۰۴۱86 

      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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 . دهید پاسخ ۳ تا ۱ پرسش های به. است زیر شکل مطابق ساختمان یک به انشعاب و سایت  یک در برق توزیع شبکه (مسئله

 
 بود؟  خواهد چه ساختمان برق نیروی سیستم گردند، متصل  بهم C و B و A  نقاط چنانچه مشترک ( 1  پرسش

 TTد(                                  TN-C ج(                      TN-Sب(  TN-C-S                   الف( 
بهم، هادی حفاظتی شبکه باالدست به هادی حفاظتی تجهیز    Cو    A  ،Bبا وصل نقاط  است،    TN-Sشبکه برق باالدست از نوع    پاسخ(

 گزینه ب صحیح است. می گردد. وصل این بدنه به زمین، تاثیری روی ماهیت سیستم نمی گذارد.    TN-Sوصل می شود و عمال تبدیل به  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  104از فصل چهارم صفحه  2-3-4بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی  72فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 بود؟  خواهد چه ساختمان برق نیروی سیستم گردند، متصل بهم C و B نقاط چنانچه مشترک (2 پرسش

 TTد(                             TN-Cج(                          TN-Sب(                        TN-C-Sالف( 
به   بدنه تابلوی اصلی ساختمان به زمین وصل شده و ترانسفورماتور شبکه باالدست نیز به زمین وصل است. پس سیستم تبدیل  پاسخ(
 گزینه د صحیح است.  می گردد.  TT سیستم

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  104از فصل چهارم صفحه  2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی  72فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

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=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1876
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 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

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

 ؟  بود خواهد چه ساختمان برق نیروی سیستم گردند، متصل بهم B و A نقاط چنانچه مشترک (3 پرسش
 TT د(                           TN-Cج(                         TN-C-Sب(                        TN-Sالف( 

است.   TN-Sبه بدنه وصل شده و تابلوی ساختمان همان سیستم    TN-S، عمال هادی حفاظتی شبکه باالدست  Bبه    Aبا وصل    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام مهندسی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 104فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 72فصل چهارم صفحه   از 2-3-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل چهارم  

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

 هم منظور به اضافی همبندی  سیستم به  باید استخر یک( دو زون یک، زون صفر، زون) های زون از یک کدام مشترک (4  پرسش
 گردد؟  وصل سازی پتانسیل

 . است الزامی زون سه هر( د                      دو زون ج(                             یک زون( ب                            صفر الف( زون
 ، گزینه د صحیح است. ۱۳مبحث  ۱۳۱صفحه  ۴- 5-۱۰- ۱۳و  ۳-5-۱۰-۱۳طبق آیین نامه های  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 403کلمات »همبندی اضافی« و »هم پتانسیل« در صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده  ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت   ۴۹پرسش طراحی و  ۴۷
 می تغذیه باالدست تابلوی از  آن به مختص مدار  با که برق تابلوی یک خصوص در زیر های گزینه از یک کدام مشترک ( 5  پرسش

 است؟ صحیح گردد،
 .  باشد مجهز آن ورودی در بار زیر قطع قابل جداکننده اصلی کلید یک  به باید تابلو( الف
   باشد مجهز آن ورودی در مجزاکننده قابلیت با خودکار کلید یک به  باید تابلو( ب
 .باشد مجهز آن ورودی در فیوز حفاظتی  وسیله یک به  باید تابلو( ج
 . است صحیح دو هر الف و ب های گزینه  د(

، هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل زیر بار ۱۳مبحث  ۷۲صفحه   ۲- ۱-6-۱۳طبق بند »الف« آیین نامه   پاسخ(
 ب(. گزینه د کامل ترین پاسخ است.عنوان کلید مجزا کننده هم عمل کند )گزینه باشد )گزینه الف( که به  یا کلید خودکاری مجهز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  180فصل ششم صفحه  2-10-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 159فصل ششم صفحه  3-11-6بخش 

    نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم 

 آزمون آزمایشی دوم و پرسش آزمون آزمایشی چهارم  14پرسش 

 معدن )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و 
 که یک ساختمان در کار این  شود، متوقف باید حریق مواقع در ساختمان به افراد ورود با جهت هم برقی پلکان مشترک ( 6  پرسش
 گیرد؟  می  انجام صورت چه به باشد می متعارف نوع از آن حریق اعالم سیستم

   برقی پلکان به زون نزدیکترین در شده نصب اینترفیس طریق از( ب                        حریق اعالم سیستم مرکز طریق از( الف
 . است صحیح دو هر ج الف و های گزینه  د(         برقی پلکان چاهک در شده نصب دتکتور طریق از ج(

https://mohammad-karimi.ir/?p=1911
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=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
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.com/license/
https://mohammad-karimi.com/license/
https://mohammad-karimi.com/license/
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سیستم های دیگر به سختی انجام ، امکان وصل سیستم اعالم حریق متعارف به ۱۳مبحث  ۱۹8صفحه  ۲-۴طبق آیین نامه پ  پاسخ(
 شده و یا ناممکن است. گزینه الف صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  42کلمه »اینترفیس« در صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶بگیرید: برای مشاوره با ما همین االن تماس 
 است؟ صحیح  هوشمند نوع از روشنایی های سیستم خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا -نظارت (7پرسش  

 .  ندارد وجود...(  و ها المپ) ها کننده مصرف  و کنترل وسایل بین فیزیکی ارتباط هیچ( الف
 .  هستند یکدیگر از  مستقل کامال کنترلی های سیگنال انتقال و قدرت انتقال مسیر( ب
 . کرد اعمال فیزیکی تغییرات کوچکترین بدون را روشنایی  منطق کنترل توان می ریزی برنامه در تغییرات اعمال با( ج
 .است صحیح گزینه سه هر( د

 گزینه د صحیح است. پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 است؟ صحیح ها لوله کردن خم خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا - نظارت ( 8  پرسش

  از باید قطر متر میلی ۲5 از های بیش لوله برای و دستی کن خم لوله از توان  می متر میلی ۲5 قطر به های لوله کردن خم برای الف(
 .  شود استفاده کن خم ماشین

 .  کرد استفاده کن خم ماشین  از باید ها لوله کردن خم برای( ب
 . کرد استفاده دستی کن خم لوله از باید ها لوله کردن خم برای( ج
  از باید قطر متر میلی 5۰ از های بیش لوله برای و دستی کن خم لوله از توان می  متر میلی 5۰ قطر به های لوله کردن خم برای د(

 . شود استفاده کن خم ماشین
 ، گزینه الف صحیح است. ۱۱۰جلد اول نشریه  ۲۲فصل اول صفحه  ۱۱-۳-8-۱طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 کتاب تاسیسات برق پالس  128فصل ششم صفحه  6-10-5بخش 

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   331و    325،  161  کلمات »خم کردن لوله«، »لوله خم کن دستی« و »ماشین خم کن« در صفحات

 نظارت -طراحی

 آزمون آزمایشی اول 32پرسش 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 باشد؟ می چقدر بخار سونای محیط در  کشی سیم و کشی لوله دفن عمق حداقل اجرا -نظارت (9  پرسش

 ندارد.  وجود محدودیتی خصوص این  در( د          متر سانتی ۳( ج              متر سانتی ۱۰( ب              متر سانتی 5( الف
 ، گزینه الف صحیح است.۱۳مبحث  ۱۳5صفحه  ۷-۱۰-۱۳طبق بند »ت« آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 263»عمق دفن« در صفحه  کلمه 

 آزمون آزمایشی اول 21پرسش 

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

 6 روشنایی، مدار 6 دارای مسکونی  واحد این باشد. می فاز سه آمپر ۳۲ کنتور یک شامل مسکونی آپارتمان یک اجرا - نظارت (10 پرسش
  گزینه  از  یک  کدام  شود، فرض  (2mm5/۲×۱سیستم )  سه  هر های  سیم مقطع  سطح  چنانچه. باشد  می  کویل فن  تغذیه مدار  ۳  و  پریز  مدار
   است؟  صحیح آپارتمان این های سیم متراژ خصوص در زیر های

 (قرمز سیم متراژ=زرد سیم  متراژ= سیاه  سیم )متراژ ( آبی سیم  متراژ=زرد و سبز سیم الف( )متراژ
 ( قرمز سیم متراژ=زرد سیم متراژ= سیاه سیم متراژ )  > (آبی سیم  متراژ= زرد و سبز سیم متراژ (ب( 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1851
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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 ( قرمز سیم متراژ=زرد سیم متراژ = سیاه سیم متراژ ) < (آبی سیم متراژ = زرد و سبز سیم ج( )متراژ
 (قرمز سیم متراژ=زرد سیم  متراژ= سیاه سیم متراژ)=  (آبی سیم متراژ= زرد و سبز سیم متراژ)د( 

زرد  -و سبز  یآباز رنگ های    بیبه ترت  زین  ینول و حفاظت  یها  یهاد  یقرمز و زرد است. برا  اه،ینگ سرسه  به  فازها    یها  یهاد  پاسخ(
یک سوم کل مسیر   یقرمز و زرد همگ   اه،یس یها یپس هاد  رد،یگ  یقرار م  یکش میس  نیسوم ا  کیهر فاز    یشود. رو  یراه راه استفاده م

بنابراین متراژ سیم های ها مشترک است.    یکش  میس  یتمام  ی ( و حفاظت )سبز و زرد( براینول )آب  یها   یهادرا پوشش می دهند، اما  
 صحیح است.  بگزینه  و قرمز( خواهد بود.  نول )آبی( و حفاظتی )سبز و زرد( بیش از متراژ سیم های فاز )سیاه، قهوه ای 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 189فصل هفتم صفحه از   1-5-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل هفتم

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  188کلمه »رنگ عایق مدارهای نهایی« و »رنگ عایق هادی« در صفحه 

 نظارت -کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  113صفحه 

 کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی برق نظارت  190صفحه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 
 دارد؟  وجود برق پریز نصب امکان خورده هاشور های قسمت از خارج در و زیر شکلهای از یک کدام در اجرا - نظارت ( 11  پرسش

 
 

 ندارد.  وجود  محدودیتی خصوص این  د( در                      ۳ج( شکل                           ۲ب( شکل                        ۱الف( شکل 
سانتی متر   5۰و  ۱۰به ترتیب  ،پریز با شیر گاز طبیعیصل افقی و پایینی ، فوا۱۳مبحث  ۱۲۰صفحه  ۷-۱-۱۰-۱۳طبق آیین نامه  پاسخ(

 و گزینه ج صحیح است.  ۳است. شکل 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  238کلمه »شیر گاز طبیعی« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...آزمونپشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و  ۸
 : از عبارتند ترتیب به  CU/XLPE/SWA/PVCو CU/XLPE/PVC های کابل دهنده نشان عالیم اجرا - نظارت ( 12پرسش  

 NYY ،N2XRYد(              N2XY ،NYRYج(              N2XY ،N2XCYب(        N2XY ،N2XRYالف( 

 است. طبق جدول زیر، گزینه الف صحیح  پاسخ(
 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات  عالئم  مشخصه

CU N کابل مطابق مشخصات استاندارد آلمان (DIN-VDE ) 

PVC Y  عایق یا غالفPVC )عایق کابل( 

PE 2Y )عایق پلی اتیلن )عایق کابل 

XLPE 2X )عایق پلی اتیلن کراسلینک )عایق کابل 

SWA   R های فوالدی گالوانیزه با مقطع گرد زره از سیم 
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 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  29دوم صفحه فصل   1-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی  177فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  الزامی   زیر   های  گزینه  از  یک  کدام  در (  پاراشوت)  مستقل  ایمنی  ترمز  سیستم  به   آسانسور   تعادل  وزنه  بودن   مجهز  مشترک  ( 13پرسش  

 است؟
 . باشند می معلق چاه دارای که آسانسورهایی( ب    . است الزامی آسانسورها همه در( الف

 . است الزامی ثانیه بر متر 5/۲ از باالتر سرعت با آسانسورهای برای د(  . است الزامی مرتبه بلند های ساختمان آسانسورهای در( ج
زنه تعادل مجهز  وچاهک آسانسور خالی باشد )چاه معلق(، الزم است    زیر  ، اگر۱5مبحث    ۲5صفحه    ۲-6-۲-۲-۱5طبق آیین نامه    پاسخ(

 به سیستم ترمز ایمنی مستقل مجهز شود. گزینه ب صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  250دهم صفحه فصل  3-2-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل دهم 

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل دهم 

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 218کلمه »سیستم ترمز ایمنی« در صفحه 

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

  ولت  چند خازن کار و نامی ولتاژ مناسب مقدار است، شده استفاده هارمونیک حذف فیلتر از ای پروژه خازن بانک در مشترک ( 14پرسش  
 باشد؟ می

 5۲5د(  ۴۰۰ج(  ۴۴۰ب(  ۳8۰الف( 
ولت باید باشد، در این پرسش مقدار این    ۴۴۰، تصریح شده که سطح ولتاژ حداقل  ۱۳مبحث    ۲۰۲صفحه    ۷-۱-5در آیین نامه پ    پاسخ(

 گزینه د صحیح است.  ولت باشد. ۴۴۰ولتاژ رو خواسته و نه حداقل را پس باید بیش از 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام مهندسی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 145از فصل پنجم صفحه  1-5طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل پنجم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 124فصل پنجم صفحه از  1-5طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل پنجم 

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 397« در صفحه و کار خازن یولتاژ نامکلمه »

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

   است؟  صحیح زمین اتصال هادی خصوص در زیر های گزینه  از یک کدام مشترک ( 15  پرسش
 .باشد فلز جنس از نباید لوله این ، شود استفاده زمین اتصال هادی برای لوله از الف( چنانچه
 .  باشد نمی مجاز  زمین اتصال هادی برای لوله از ب( استفاده

 . هم غیرفلزی و باشد فلزی تواند می هم لوله این  ،شود استفاده  زمین اتصال هادی برای لوله از چنانچه ج(
 .باشد فلز جنس از نباید لوله این  شود  زمین استفاده اتصال هادی برای لوله از و باشد آلومینیوم جنس از زمین اتصال هادی د( چنانچه
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

اصلی اتصال  هادی اتصال زمین از محل اتصال به الکترود تا محل ترمینال  ،  ۱۳مبحث    ۱۷۰صفحه    5-۱۰-۱طبق آیین نامه پ    پاسخ(
یا این هادی برای محفوظ ماندن از درون یک لوله غیر فلزی محافظ عبور داده شده باشد. گزینه الف صحیح و  زمین باید قابل رویت باشد

 است. 

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 400کلمات »هادی اتصال زمین« در صفحه 

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

  موجود  کابل( حفاظتی یک هادی و  کابل سه نول  کابل، سه سوم فاز  کابل، سه دوم فاز ل،کاب سه اول فاز) مدار یک مشترک (16  پرسش
 صحیح صورت چه به مدار این های کابل اجرای باشند، داشته وجود هم از (Cو  A ،Bمتر ) ده فاصله  با کانال یا مجرا سه چنانچه ،است

  بود؟  خواهد

  یک،  B مجرا از نول کابل یک +  فاز سه هر از کابل  یک،  Aمجرا   از حفاظتی هادی +  ولن یک کابل +  فاز سه هر از کابل یک الف(

  Cمجرا از نول کابل یک +  فاز سه هر از کابل

 C   مجرا از ول ن ل کاب یک+  سوم فاز، B مجرا از ولن لکاب یک + دوم   فاز،   A مجرا از حفاظتی هادی +  ول ن لکاب یک +  اول ب( فاز

 Cاز مجرا  حفاظتی هادی کابل +  ،Bمجرا  از نول های کابل همه +  ،A مجرا از فازها های کابل همه ج(

 C مجرا  و یا از  Bمجرا از  یا ،A مجرا  از یا ها کابل همه( د
می توان از یک هادی حفاظتی برای چند مدار استفاده نمود، پس نیازی نیست ، ۱۳مبحث  ۱58صفحه  6-۴-۱پ  طبق آیین نامه پاسخ(

کابل تک رشته ای   یعنیمبحث،  همان    8۱صفحه    ۷-۱-۷-۱۳در هر کدام یک کابل حفاظتی جداگانه وجود داشته باشد. طبق آیین نامه  
 . گزینه الف صحیح است. باشدجداگانه اختصاصی و  نول  کابل باید دارای

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 شامل چند بخش می باشد؟ کد شناسایی مشخصات سیم ها و کابل ها ،۱۱۰-۱شماره  مطابق نشریه اجرا - نظارت ( 17  پرسش

 5د(  ۳ج(  ۴ب(  ۹الف( 
 ، گزینه ج صحیح است. ۱۱۰جلد اول نشریه  ۱۰فصل دوم صفحه  ۱-۲طبق جدول  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 300کلمه »کد شناسایی مشخصات سیم و کابل« در صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: برای 
  کرد؟  اجرا بتن  داخل در توان می را زیر برق های لوله از یک کدام اجرا - نظارت ( 18  پرسش

 . است صحیح گزینه  سه هر ( د         داغ عمقی گالوانیزه فوالدی لوله ( ج             لوله فوالدی سیاهب(               گالوانیزه لوله( الف
و گزینه    گزینه های الف و ب اشتباه بوده  ۱۱۰جلد اول نشریه    6فصل اول صفحه     ۳-5- ۱و    ۲-5-۱،  ۱- 5-۱طبق آیین نامه های    پاسخ(

 ج صحیح می باشد. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

  327و    326،  327به ترتیب در صفحات    »لوله گالوانیزه«»لوله فوالدی گالوانیزه عمقی داغ« و    ، کلمات »لوله های فوالدی سیاه«

   نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰در صورت عدم رضایت  بعد از استفاده از کالس، 
 رد؟ ک اجرا   Pg13.5لوله یک داخل در  توان می را مربع  متر میلی  5/۲ مقطع به سیم رشته چند حداکثر اجرا - نظارت ( 19  پرسش

 5د(  ۴ج(  6ب(  ۳الف( 
 ، گزینه د صحیح است. ۱۱۰فصل اول جلد اول نشریه  ۱۷صفحه  ۳-۱طبق جدول  پاسخ(

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
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 باشد؟ می چه ساختمان یک در متعارف حریق اعالم سیستم آژیرهای ندیمدارب برای شکل ترین  مناسب مشترک ( 20  پرسش

 
 ۴د( شکل                            ۳ج( شکل                      ۲ب( شکل                        ۱الف( شکل 

. اشتباه است(  ۱)شکل    دارای حداقل دو مدار باشدیر سیستم اعالم حریق باید  ، آژ۱۳مبحث    ۱۰5صفحه    6-۴-۹-۱۳مه  طبق آیین نا   پاسخ(
: یک مدار برای یک سری طبقه و مدار دیگری برای بقیه طبقات بوده که اگر یکی از مدارات قطع شوند، صدای آژیر ۴و  ۲شکل های در 

یگر بتواند به باید پخش آژیرها بین طبقات به گونه ای باشد که در صورت قطع یک مدار، مدار ددر طبقات به سختی شنیده می شود.  
، که بهترین طراحی ، به صورت یک درمیان بین طبقات آژیر نصب شده است۳در شکل  تنهایی پخش صوت نسبتا یکنواختی داشته باشد.

 ج صحیح است. گزینه .می باشد

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  228از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 214ه از فصل نهم صفح 3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل نهم  

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  52کلمه »آژیر سیستم اعالم حریق متعارف« در صفحه 

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

حفاظت می گردد. چنانچه امپدانس   «C»  تیپ  A۱6مداری توسط کلید مینیاتوری   S-TN  نیروی  سیستم  یک  در  مشترک  (21  پرسش
حلقه اتصال کوتاه برای قطع مطمئن مدار باال باشد، کدام یک از گزینه های زیر برای قطع مدار و جلوگیری از برق گرفتگی می تواند 

 مناسب باشد؟
 « C»به جای تیپ  «B»تیپ  A۱6الف( استفاده از کلید مینیاتوری 

 در مدار فوق الذکر  mA۳۰با جریان تفاضلی  RCDب( اضافه کردن کلید 
 بندی اضافی  استفاده از هم ج(
 است صحیح گزینه سه هر( د

است )گزینه الف صحیح است(. استفاده از کلید    Cدارای سرعت عملکرد بیشتری نسبت به تیپ    Bکلید مینیاتوری تیپ    پاسخ(
RCD   .)طبق حساسیت را باالتر برده و یکی بهترین تجهیزات برای حفاظت در برابر برق گرفتگی است )گزینه ب صحیح است

اع کلیدهای  ، چنانچه کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل قطع خودکار مدار )فیوزها و انو۱۳مبحث    ۱5۴صفحه    5-8-۲-۱آیین نامه پ  
  خودکار مدار( وجود داشته باشد، بایستی از همبندی اضافی برای همولتاژ کردن استفاده می شود. با توجه به اینکه باال بودن مقاومت مسیر 

اتصال کوتاه به معنای احتمال عدم عملکرد وسایل حفاظتی است، پس الزم است که در این حالت از همبندی اضافی اجرا گردد )گزینه ج 
 گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد.  صحیح است(.
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 12 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

بندی شده آزمون  های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  202از فصل هفتم صفحه    4-7و بخش    118از فصل چهارم صفحه    8-4بخش  

 نظام مهندسی تاسیسات برقی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم و هفتم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 95فصل چهارم صفحه  2-9-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

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

 صحیح است؟ باشند، می مشترک چاه دارای که آسانسورهایی  خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا - نظارت ( 22  پرسش
 .شوند جداسازی متر 5/۲ ارتفاع تا چاهک کف از باید آسانسورها این( الف
 .شوند جداسازی متر  5/۲ ارتفاع تا توقف اولین از باید آسانسورها این( ب
 .شوند جداسازی متر 5/۲ ارتفاع تا توقف آخرین از باید  آسانسورها این( ج
 . شوند جداسازی چاه ارتفاع سراسر در باید آسانسورها این( د

 متر باید انجام شود. گزینه الف صحیح است.  5/۲، جداسازی تا ارتفاع ۱5مبحث  ۲5صفحه  ۴-6-۲-۲-۱5طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 135کلمه »چاه آسانسور مشترک« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام باشد، وصل پل تک کلید چنانچه زیر های شکل  در اجرا - نظارت ( 23  پرسش

 
  شود می روشن چراغ ۲ شکل در و شود می روشن حرکت سنسور  عملکرد با چراغ، ۱ شکل در الف(

 . شوند می روشن حرکت سنسور عملکرد با  ها چراغ شکل دو هر در( ب
 . شود می روشن حرکت سنسور عملکرد  با چراغ ۲ شکل در و روشن چراغ، ۱ شکل در( ج

 .شوند می  روشن ها چراغ شکل دو هر د( در
، فاز در ورودی چراغ بوده و ۲، فاز در ورودی سنسور حرکتی بوده و منتظر عملکرد سنسور است تا روشن شود. در شکل ۱در شکل   پاسخ(

 شدن نبوده و چراغ روشن است. گزینه الف صحیح است. سنسور با کلیدی بسته موازی شده و نیازی به عملکرد سنسور برای روشن 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 است؟  متر میلی چند سینی عرض حداقل باشیم، نداشته همجواری از ناشی کابل ظرفیت کاهش اینکه برای اجرا - نظارت ( 24  پرسش

 ، mm۴۰: ۴، قطر کابل شماره mm۲۰: ۳، قطر کابل شماره mm۲۰: ۲، قطر کابل شماره mm۳۰: ۱قطر کابل شماره 

 
 ۲۴۰د(                                 ۳۹۰ج(                           ۲۹۰ب(                        ۳۳۰الف( 
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 13 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

با لبه های   ۴و    ۱فاصله کابل های شماره    میلی متر می باشد.  ۱۱۰  مجموع قطرهای آنها، روی سینی چهار کابل وجود دارد که  بر    پاسخ(
،  ۱۳مبحث    88صفحه    6-۲-۷-۱۳نامه  ینمیلی متر می شود. طبق آی  ۴۰که جمعا    میلی متر می باشد،  ۲۰سینی نیز طبق شکل هر کدام  

ترین قطر کابل( باشد )فاصله آزاد(. اگر فاصله یاد شده حداقل دو برابر )بزرگ  ،ر نوع از نحوه نصب کابلدر هبایستی  ها از هم  فاصله کابل
 های  فاصله کابل بایستی  ها )جریان نامی کابل( استفاده شود. پس  از این مقدار کمتر باشد، باید از ضرایب مناسبی برای کاهش ظرفیت کابل

 ۴و    ۳  شماره  کابل هایو فاصله    میلی متر  ۴۰  از یکدیگر برابر  ۳و    ۲  شماره  های  کابلفاصله  ی متر،  میل  6۰  از یکدیگر برابر  ۲و    ۱  شماره
از لبه سینی و  ۴و  ۱میلی متری کابل های شماره  ۴۰باشد. که مجموع این فواصل، به عالوه فاصله  میلی متر  8۰باید حداقل از یکدیگر 

( 6۰+۴۰+ 8۰+۴۰+۱۱۰=۳۳۰میلی متر )  ۳۳۰میلی متر می باشد(،  برابر    ۱۱۰) که برابر    ۴و  ۳،  ۲،  ۱همچنین مجموع قطر کابل های شماره  
 الف صحیح است.  گزینه می باشد، که نشان دهنده عرض سینی است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  57از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فیلم

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 180از فصل هفتم صفحه  3-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فیلم

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

  ،cm۹۰ عرض تابلو=) تابلو هر ابعاد با ایستاده  برق تابلوی عدد ۲۰ تا باشد چقدر برق اتاق یک ابعاد حداقل اجرا - نظارت ( 25  پرسش
  گردد؟  جانمایی (cm۲۰۰ =  تابلو ارتفاع و  cm8۰ تابلو= عمق

 . اند شده جانمایی زیر شکل مطابق سلولی ۱۰ ردیف دو در تابلوها- 
 .باشند می( سرویس قابل) پشت جبهه و( عملیاتی) جلو جبهه) تابلوها -

 
                  m8/۴ × m ۱۱ ( د                 m8/۲ × m ۱۱ ( ج                m۴/۴ ×  m۱۱ ( ب                m۲/5 × m ۱۱ الف( 

 ، استفاده می شود: ۱۳مبحث  5۷صفحه  ۲-۴-۳-5- ۱۳برای پاسخ از جدول  پاسخ(
متر و   ۲/۱متر( و فاصله جبهه های جلوی دو تابلو    ۱/ 6متر )جمعا    ۰/ 8عرض اتاق: فاصله جبهه پشت قابل سرویس تا دیوار باال و پایین  

 متر.  ۴/۴است. پس عرض اتاق برابر است با: متر(  ۱/ 6متر )جمعا  8/۰عمق تابلو در دو ردیف 
متر(،    ۲سانتی متری وجود دارد )جمعا برابر    8۰و    ۱۲۰متر(، در کناره ها دو فاصله    ۹سانتی متر )جمعا    ۹۰سلول به عرض    ۱۰طول اتاق:  

 متر.  ۱۱پس طول اتاق برابر است با: 
 گزینه ب صحیح است.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 186از فصل ششم صفحه  4-01-6بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل ششم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 164از فصل ششم صفحه  5-11-6بخش 
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 14 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم 

 آزمون آزمایشی چهارم  44پرسش آزمون آرمایشی سوم و  15پرسش 

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

 نشانی  آتش  پمپ  استقرار  محل  اتاق  برای  آتش   برابر  در  مقاومت  زمان  حداقل  درخصوص  زیر  های  گزینه  از  یک  کدام  مشترک  ( 26  پرسش
 است؟ صحیح مرتبه بلند های ساختمان در

  ساعت ۱/ 5 :درها، ساعت ۲ ا:دیواره ب(   ساعت ۲ :درها، ساعت ۲ :دیوارها( الف
 ساعت ۲: درها، ساعت 5/۱: دیوارها( د   ساعت  5/۱ :درها ، ساعت 5/۱ :دیوارها( ج

 ۲باید در اتاق هایی قرار گیرند که با ساختارهای با حداقل    تش نشانیآپمپ  ،  ۳مبحث    ۱86صفحه    ۲-۳-۱۰-۳نامه    نییطبق آ  پاسخ(
 .است حیب صح نهیگز. ساعت مقاومت در برابر آتش محافظت شده باشند ۱/ 5ساعت و درهای حداقل 

 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 56فصل سوم صفحه   3-4-3بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 339«،  در صفحه آتش نشانی پمپ استقرار محل» کلمه 

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

   (؟ Protective Earth) باشدمی  «حفاظتی زمین به تصال»ا  به  مربوط زیر های عالمت از یک کدام اجرا - نظارت ( 27  پرسش

 د( هرسه گزینه صحیح است               ج(              ب(               الف( 
گزینه    است.  )بویژه پیوست الف( گزینه الف صحیح  ۱۳اما طبق شکل های مبحث  گزینه ب    ،[۴مرجع ]  ۴۹صفحه    ۱-۱طبق جدول    پاسخ(

 ب به عنوان گزینه صحیح اعالم شده است. 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 یک  در  ضعیفتابلوهای برق فشار    و  متوسط  فشار  برق  تابلوهای  نصب  خصوص  در  زیر  های  گزینه  از  یک   کدام  اجرا-نظارت  ( 28  پرسش 

 است؟ صحیح واحد اتاق
 .  است مجاز شرطی هیچگونه بدون( الف
  .است ممنوع کلی طور به( ب
 . است پذیر امکان مجاز، فواصل حفظ و بسته تمام تابلوهای از استفاده شرط به( ج

 .است پذیر امکان باشند، داشته را اتاق به آمد و رفت اجازه مجاز و متخصص  افراد تنها و باز نوع  تابلوهای از استفاده شرط  به( د
تمام بسته و حفظ فواصل مجاز امکان    یبه شرط استفاده از تابلوها،  ۱۳مبحث    5۷صفحه    ۱-۴-۳-5-۱۳نامه    ن ییآتبصره  طبق    پاسخ(

 .است حیج صح نهیگز، است ریپذ

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 19کلمه »اتاق واحد« در صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 مصالح  و  ابزارکار  ریزش   و  لغزش   از  جلوگیری  جهت  کار  سکوهای  باز  طرف  در  که  حفاظتی  پاخورهای  تفاعار  اجرا-نظارت  (29پرسش  

 است؟ متر سانتی چند گردد، می نصب ساختمانی
 ۱۲۰د(  ۲5۰ج( ۱5۰ب(  ۱5الف( 

 . است حیصحالف  می باشد. گزینهسانتی متر   ۱5میلی متر یا  ۱5۰این ارتفاع ، ۱۲مبحث  ۳۴صفحه  ۱-۳-5-۱۲نامه  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   آکادمیانطباق با محصوالت  

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 76کلمه »پاخور های حفاظتی« در صفحه 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
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 15 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام باشند، می شاغل کارگر ۱8۰ ساختمانی کارگاه یک رد اجرا-نظارت ( 30پرسش  
 . است الزامی کارگاه این برای بهداشت خانه تشکیل الف(

 . است الزامی کارگاه این برای بهداشتی روشویی و توالت 6 حداقل( ب
 .  است الزامی نشانی و آتش اورژانس مراکز با فوری تماس  برای ارتباطی وسایل کردن فراهم کارگاه این برای( ج
 است صحیح گزینه سه هر( د

نفر نیاز به خانه بهداشت بوده و گزینه الف اشتباه است.   ۲۰۰، برای بیش از  ۱۲مبحث    ۲۳صفحه    ۱6-۱-۳-۱۲  نامه  نییطبق آ  پاسخ(
سرویس    8نفر نیاز به یک سرویس بهداشتی بوده که برای کارگاه نیاز به    ۲5همان مبحث، برای هر    ۲۴صفحه    ۱-۳-۳-۱۲  طبق آیین نامه

  .است ، گزینه ج صحیحمبحثهمان  ۲5صفحه  ۳-8-۳-۱۲ ( بوده و گزینه ب اشتباه است. طبق آیین نامه۲5تقسیم بر  ۱8۰)

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 80از فصل چهارم صفحه  3-4بخش 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 است؟ معنایی چه به  ترانسفورماتورها در DY5 برداری وهگر مشترک (31پرسش  

  درجه  ۱5۰  برابر  ثانویه  در  نامش  هم با فاز  اولیه  فاز  هر  بین  زاویه  اختالف  باشد،   می  ستاره  صورت  به  ثانویه  اتصال  و مثلث  اولیه  اتصال(  الف
 . باشد می
  درجه   ۳۳۰  برابر  ثانویه  در  نامش  هم با فاز  اولیه  فاز  هر  بین  زاویه  اختالف  باشد،  می  ستاره  صورت  به  ثانویه  اتصال  و  مثلث  اولیه  اتصال(  ب

 . باشد می
  درجه  ۱5۰  برابر   ثانویه  در   نامش  هم  با فاز  اولیه  فاز  هر   بین  زاویه  اختالف  باشد،  می  مثلث  صورت  به   ثانویه  اتصال  و   ستاره  اولیه  اتصال(  ج

 . باشد می
 درجه  ۳۳۰  برابر  ثانویه  در  نامش  هم  با فاز  اولیه  فاز  هر  بین  زاویه  اختالف  باشد،  می  مثلث  صورت  به  ثانویه  اتصال  و  ستاره  اولیه  اتصال(  د

 . باشد می
کنیم، اختالف فاز اولیه و ثانویه بدست می آید.   بضر  ۳۰  در را اگر    5به ترتیب معرف اتصال مثلث و ستاره بوده و عدد    Yو    D  پاسخ(

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  69از فصل سوم صفحه  4-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 39فصل سوم صفحه از   4-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل سوم  

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

 است؟ صحیح زیرهای  گزینه  از یک دامک اجرا-نظارت (32پرسش  
 . باشدمی  ممنوع بار برنده  باال  وسایل با ،افراد و کارگران حمل  و جابجایی( الف
 .باشند فنی مهارت پروانه و مربوط  گواهی برگ دارایو  نموده طی  را الزم آموزشی دوره باید باالبر وسایل متصدیان یا رانندگان( ب
 . باشد  نیز دهنده عالمت با متصدی کمک نفر یک دارای باید راننده، ای متصدی بر  عالوه باالبر دستگاه هر( ج
 .است صحیح گزینه سه هر( د

 ۱۲-۲-6-۱۲و    ۱۱-۲-6-۱۲  و آیین نامه های    ۴6صفحه    ۱6-۲-6-۱۲  های  نامه  نییطبق آ  های الف، ب و ج به ترتیب  نه یگز  پاسخ(
 . مورد نظر استصحیح و  نه ید گز گزینه. است  حیصح ۱۲مبحث  ۴5صفحه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی    392و    334،  175در صفحات     «برنده بار  »وسایل باالو  »متصدی«    ،«آموزشیدوره  کلمات »

 نظارت -طراحی

 نه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزا
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 شود؟می استفاده  «موتور برعکس گردش »  کارکرد برای زیر کنتاکتورهای از یک دامک اجرا-نظارت (33پرسش  
                   AC-۴ (د                          AC-۲ (ج                           AC-۳ (ب                               a8-AC (الف

اندازی، ترمز، معکوس کردن و کاهش سرعت موتورهای قفس سنجابی ، برای راهAC ۴توراز کنتاکجلد اول،    ۱۱۰طبق نشریه    پاسخ(

 صحیح است. د استفاده می شود. گزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم 

 آزمون آزمایشی چهارم  43آزمون آزمایشی سوم و پرسش  44پرسش 

 های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 است؟ معنایی چه به( تجهیز)  دستگاه یک روی بر زیر شده ترسیم نشانه اجرا-نظارت (34پرسش  

 
       .است شده حرط پایین خیلی ایمن ولتاژ با کار برای تجهیز( الف
  . است  شدهن بینی پیش تجهیز برای حفاظتی هادی وصل برای ترمینال( ب
  .است شده بینی پیش تجهیز برای حفاظتی هادی وصل برای ترمینال( ج
 . باشدمی حفاظتی هادی بدون اضافی بندی عایق به مجهز  تجهیز( د

 گزینه الف صحیح است. [، ۴مرجع ] ۲۲۱صفحه  ۱-6طبق جدول  پاسخ(

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 کدام .  باشدمی  KVAR۲۰  خازن  بانک  پله  ترین  کوچک  ظرفیت  و  ۴:۲:۲:۲:۱  نوع   از   پروژه  یک  خازنی  بانک  گوالتورر  مشترک  ( 35پرسش  

  باشد؟ نمی  تامین قابل خازن بانک این  توسط زیر های ظرفیت از یک
 .باشد می تامین قابل خازن بانک توسط گزینه  سه هر( د               kVAr 5۰( ب            kVAr 6۰ب(            kVAr۱۲۰ (الف

( با ۱۱×۲۰کیلووار )   ۲۲۰پس تا    کیلووار است.  ۲۰نیز    پله( بوده و ظرفیت کوچک ترین  ۱+ ۲+۲+۲+۴)  ۱۱مجموع پله ها برابر    پاسخ(
 است.و گزینه موردنظر   بوده  نبوده و اشتباه ۲۰قابل تولید است. گزینه ج مضرب  ۲۰مضرب 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  148پنجم صفحه از فصل   4-5بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل پنجم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 128از فصل پنجم صفحه  4-5بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق فصل پنجم

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

  مبحث  ۲  پیوست  از  5-۲  پ  جدول  یپیشنهاد  و  حداقل  روشنایی  شدت  خصوص  در  زیر  های  گزینه  از  یک  دامک  مشترک  (36پرسش  

 است؟ صحیح ساختمان ملی مقررات ۱۳
 متوسط  روشنایی حداکثر شدت =  پیشنهادی روشنایی شدت، حداقل شدت روشنایی متوسطحداقل =  روشنایی شدت( الف
 متوسط روشنایی شدت=  پیشنهادی روشنایی شدت، متوسط روشنایی شدت حداقل=  حداقل روشنایی شدت( ب
 متوسط روشنایی شدت=  پیشنهادی روشنایی شدت، ای نقطه حداقل روشنایی شدت=  حداقل روشنایی شدت (ج

 شدت روشنایی پیشنهادی = شدت روشنایی حداکثر نقطه ای ، د( شدت روشنایی حداقل = شدت روشنایی حداقل نقطه ای
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( و شدت روشنایی پیشنهادی )شدت minEای )شدت روشنایی مینیمم =شدت روشنایی در دو مقدار، شدت روشنایی حداقل نقطه  پاسخ(
 .آمده است. گزینه ج صحیح است 5-۲ا در جدول پ ته شده است که مقادیر هر یک از آنه( در نظر گرفavEروشنایی متوسط= 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  216هشتم صفحه  فصل از   4-8بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 196فصل هشتم صفحه از   3-2-8بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هشتم  

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

با نصب بست به دیوار اجرا گردد. کابل    Bو     Aکار بین دو نقطه  قرار است به صورت افقی  و رو  NYY   2mm6×5کابلی به مقطع  مسئله(
  پرسش هایمی باشد. به  میلی متر    8/۱، برابر  NYY   2mm6×5قطر خارجی کابل   .با بست به دیوار وصل می شوند   Bو    Aها در نقاط  

 پاسخ دهید.  ۴8تا  ۴6

 
 چه می باشد؟  Bو   Aمناسب ترین تعداد بست های مورد استفاده با احتساب بست های نقاط  اجرا-نظارت ( 37  پرسش

 68د(  6۷ج(   6۹ب(   ۷۰الف( 
، برای کابل های بدون ۱۳مبحث    86صفحه    ۲-۲-۷-۱۳طبق آیین نامه    ( بوده وRکابل مورد استفاده فاقد روپوش فلزی )حرف    پاسخ(

برابر قطر   ۲۰متر است، با تقسیم طول بر   ۲5میلی متر مربع( باید استفاده شود، طول کابل نیز    5/۱8خارجی )برابر قطر    ۲۰روپوش فلزی،  
بست بین این دو نقطه کافی است. پس   6۷( بست وجود دارد،  Bو    Aمی رسیم. با توجه به اینکه در ابتدا و انتهای مسیر )   58/6۷به عدد  

  بست باید باشد. گزینه ب صحیح است.  6۹با دو بست ابتدایی و انتهایی، جمعا 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  56از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم 

 آزمون آزمایشی سوم 46پرسش 

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

 بست ها مصرف نظر می شود( )از ضخامت  چقدر می باشد؟  Bتا  Aمتراژ کابل مورد استفاده از نقطه  اجرا-نظارت ( 38  پرسش
 m ۲5/۲6د(  m ۲5ج(  m  88/۲6ب( m۲6  الف(

  % 5های مکانیکی حاصل از اتصال کوتاه حدود  منظور حفاظت کابل در تنشبه  ،  ۱۳مبحث    ۲-۲-۷-۱۳طبق بند »پ« آیین نامه    پاسخ(
 ۲5/۲6به عدد    ۰5/۱در    ۲5بینی و رعایت شود. پس با ضرب  گاه ثابت برای کابل بایستی پیشاضافه طول در فاصله بین دو بست یا تکیه

 گزینه د صحیح است.  متر می رسیم.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  56ل دوم صفحه فص 8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 179فصل هفتم صفحه  3-2-7ش بخ

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم  

 آزمون آزمایشی سوم 46پرسش 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
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گزینه های  کدام یک از  ،استفاده شود  NYRY 2mm6×5از کابل   NYY 2mm6×5 چه به جای کابلنچنا اجرا-نظارت ( 39  پرسش
 می باشد( میلی متر  5/۲۲، برابر NYRY 2mm6×5جی کابل زیر صحیح است؟ )قطر خار 

    .متراژ کابل مورد استفاده تغییری نمی کندو  الف( تعداد بست ها کم
 .کندراژ کابل مورد استفاده تغییری نمی متو  ب( تعداد بست ها افزایش

 متراژ کابل های مورد استفاده افزایش می یابد.    و  ها کمج( تعداد بست 
 متراژ کابل مورد استفاده کاهش می یابد. و  د( تعداد بست ها کم

برابر قطر خارجی باید استفاده شود،   ۳5(،  R، برای کابل های با روپوش فلزی )۱۳مبحث    86صفحه    ۲-۲-۷-۱۳طبق آیین نامه    پاسخ(
گزینه الف متر می باشد.    ۲5/۲6پیدا می کند. طول کابل ارتباطی با نوع کابل و قطر خارجی آن ندارد و همچنان    کاهشپس تعداد بستها  

 صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  56از فصل دوم صفحه  8-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

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

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل هفتم  

 آزمون آزمایشی سوم 46پرسش 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶االن تماس بگیرید: برای مشاوره با ما همین 
 است؟ صحیح حفاظتی برقگیر خصوص در زیر های گزینه از یک کدام مشترک ( 40  پرسش

 . داشت نخواهیم روی تجهیزات بر یولتاژ اضافه طوریکه به ،روند می بین از کلی طور به برقگیر توسط ولتاژها الف( اضافه
 . باشد تجهیزات نداشته  روی بر نامطلوب اثری که شوند می محدود مقداری به برقگیر توسط ولتاژها ب( اضافه

 . بود کیلوولت خواهد 5/۲ شود می محدود برقگیر توسط تجهیزات روی بر که ولتاژی اضافه حداکثر( ج
 است  صحیح دو هر های الف و ج گزینه ( د

 ،برقگیر حفاظتی برای محدود کردن اثرات اضافه ولتاژ استفاده می شود.۱۳مبحث  ۲۲صفحه  ۳-۱6-۱-۳-۱۳طبق آیین نامه  پاسخ(

  گزینه ب صحیح است.

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
های ورودی   می باشد، کدام یک از گزینه های زیر در خصوص کابل  PEN1L+ تابلوی برقمشخصات ورودی یک  مشترک ( 41 پرسش 

 و خروجی این تابلوی برق صحیح است؟
 خروجی  NYY2mm 6×۲خروجی و کابل  NYY2mm ۱۰×۲ورودی، کابل   NYY2mm۲5الف( کابل 
 خروجی  NYY2mm 6×۳خروجی و کابل  NYY2mm ۱۰×۲ورودی، کابل   NYY2mm۲5×۲ب( کابل 
 خروجی  NYY2mm ۱6×۲خروجی و کابل  NYY2mm ۱۰×۲ورودی، کابل   NYY2mm۲5ج( کابل 

 هر دو صحیح است جو  بگزینه های د( 
برای هادی مس   مربع  متر  میلی  ۱۰نباید از      PEN، حداقل سطح مقطع هادی  ۱۳مبحث    ۱5۷صفحه    ۲-۴-۱طبق آیین نامه پ    پاسخ(

ی استفاده  خنث -مربعی به عنوان هادی حفاظتی  متر  میلی  6. در گزینه الف، از هادی میلی متر مربع برای هادی آلومینیومی کمتر باشد ۱6و 
نثی ی و خحفاظت هادی های  جداگانه برای  آن هم به صورت    میلی متر مربعی  6نیز، از هادی    . در گزینه بمی باشدکه اشتباه  است    شده

می    صحیحکه  شده است،  استفاده    PEN  هادی  مربعی برای  میلی متر  ۱6از هادی  نیز،    . در گزینه جمی باشدکه صحیح    شده است،استفاده  
 د، کامل ترین پاسخ می باشد.  گزینه. باشد

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 128فصل چهارم صفحه از  2-10-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  
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 19 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 100م صفحه فصل چهاراز  2-10-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 در مدار شکل زیر چنانچه شستی استارت زده شود: مشترک (42پرسش 

 
 چراغ روشن می شود. ب(                       چراغ با یک تاخیر روشن و سپس روشن باقی می ماند.الف( 

 اتفاقی نمی افتد. (د                                چراغ لحظه ای روشن و سپس خاموش می گردد.ج( 
در مسیر چراغ وصل می شود، به محض برداشتن انگشت از روی  1Cاستارت، رله جذب کرده و کنتاکت باز  شدن شستی با فشرده  پاسخ(
 می توانست بهتر بیان شود. این سوال اما  .خاموش می شود. گزینه ج صحیح است، چراغ استارتشستی 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  171ششم صفحه فصل  از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 148فصل ششم صفحه از   6-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل ششم  

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

 ( TNبه چه عواملی بستگی دارد؟ )سیستم  حداقل اندازه الکترودهای زمین مشترک ( 43  پرسش

 حداکثر و حداقل شدت جریان اتصال کوتاهب(  جریان اتصال کوتاهحداقل شدت الف( 
 هر دو صحیح است.   ب و الف گزینه هاید(  و مقاومت مکانیکی زنگ زدگی، خوردگیج( 

خوردگی، زنگ زدگی و مقاومت مکانیکی بستگی دارد و در حلقه  فقط به    ،۱۳مبحث    ۱6۴صفحه    ۴-۲-۱۰-۱نامه پ    نییآطبق    پاسخ(
 است  حیج صح نه یگز کوتاه قرار ندارد که از آن جریان اتصال کوتاه عبور کند.اثصال 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی    196و    162،  141«  به ترتیب در صفحات  زنگ زدگی« و »خوردگی  «، »نیحداقل اندازه الکترود زمکلمات »

 نظارت -تاسیسات برقی طراحی

 آزمون آزمایشی اول 36پرسش 

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

 ها صحیح است؟   در حمام جکوزیکدام یک از گزینه های زیر در خصوص نصب  مشترک (44  پرسش
میلی آمپر حفاظت   ۳۰با جریان عامل     (RCD)ولت جریان متناوب که از طریق کلید جریان باقیمانده  ۲۳۰الف( نصب در زون یک با تغذیه  

 باشد.  شوند، مجاز میمی
 در حمام ها مجاز نمی باشد.  جکوزیب( نصب 
  ( مجاز می باشد.ACولت) ۲5با ولتاژ کار  SELVدر زون یک با استفاده از منابع جکوزیج( نصب 

 د( گزینه های ب و ج هر دو صحیح است.  
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 20 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

و با حضور کلید جریان باقیمانده نصب کرد.   ۱جکوزی را می توان در زون  ،  ۱۲5صفحه    ۲-۲- ۴-۱۰-۱۳طبق بند »د« آیین نامه    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - طراحیکتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  132کلمه »جکوزی« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 ( به چه صورت می باشد؟BMS) سیستم مدیریت ساختمانارتباط سیستم اعالم حریق با  مشترک (45  پرسش

 اینترفیسب( از طریق دستگاه های  و با مدارهای واسطه  مرکز سیستم اعالم حریقالف( 
 د( از طریق تمام اجزای سیستم اعالم حریق  و یا رله های تابلویی PLCج( از طریق 

 . است حیالف صح نهی، گز۱۳مبحث  ۱۹8صفحه  ۳5-۱-۴نامه پ  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات    348و    221« و »مرکز سیستم اعالم حریق« به ترتیب در صفحات  سیستم مدیریت ساختمانکلمات »

 نظارت -برقی طراحی

 آنالین )کلیک کنید(درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس  ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 کدام یک از پارامترهای زیر در محاسبات افت ولتاژ یک مدار موثر می باشد؟  مشترک ( 46  پرسش

   طول مدارب(                               شدت جریان یا توان بار انتقالی الف( 
 هر سه گزینه در محاسبات افت ولتاژ یک مدار موثر می باشند.د(                                                          دمای مدار ج( 

روی بر  ( رابطه دارد. با توجه به اینکه دما  Lطول )و نیز    (P)  الکتریکی  ( یا توانI)  الکتریکی  جریانشدت  افت ولتاژ با   طبق رابط  پاسخ(
 گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد.و  گزینه صحیح بوده سه ( نیز موثر است، پس هر Rمقاومت )

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ای طبقه هکتاب درسنامه و پرسش  35فصل دوم صفحه  1-4-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 27فصل دوم صفحه  1-2-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برقفصل دوم  

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

درجه  55یک از گزینه های زیر در خصوص اجرای سیم کشی محیط هایی که درجه حرارت محیط از کدام  اجرا -نظارت (47پرسش  
 تجاوز می کند، صحیح است؟سانتی گراد 

 .  کرد استفاده  آتش برابر در  نسوز های سیم از باید( ب                     کرد. استفاده حرارت رببرا  در نسوز های سیم از باید الف( 
 . است صحیح دو  هر ج الف و های گزینه  د(                       .  کرد استفاده نرم یا معمولی فوالدی های لوله از باید( ج

 55هایی که درجه حرارت محیط از   در اطراف هود آشپزخانه و محیط، ۱۱۰جلد اول نشریه    ۲فصل    ۲۲صفحه   ۲۲-۷-۲طبق بند    پاسخ(
استفاده   ،های فوالدی معمولی یا نرم قرار خواهد گرفتنسوز در برابر حرارت که در داخل لوله  هایکند باید از سیمگراد تجاوز میدرجه سانتی

 گزینه د صحیح است.  شود.

    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 کتاب تاسیسات برق پالس  111از فصل پنجم صفحه  3-4-5بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 326« صفحه لوله فوالدی معمولی یا نرمکلمه »

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

 همبندی جای به (ساختمان ملی مقررات ۱۳ مبحث راهنمای مطابق)  توان می را زیر های گزینه  از یک کدام مشترک ( 48پرسش  
  کرد؟  استفاده کمکی

   تفاضلی جریان حفاظتی وسایل( ب                             B تیپ مینیاتوری خودکار کلید( الف
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 21 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 گزینه های الف و ب هردو صحیح است. د(                                                         تندکار فیوز ج(
 تفاضلی  جریان  حفاظتی  می توان از وسایل  کمکی  همبندی، به جای  [۴مرجع ]    ۲۳6صفحه    ۴-۳-6۲۱بند  از  طبق پاراگراف دوم    پاسخ(

 گزینه ب صحیح است. استفاده کرد. 

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

   باشد؟  الزامی می زیر فضاهای از یک کدام برای مرتبه بلند ساختمان یک  در نشان آتش تلفن سیستم نصب مشترک (49  پرسش
  نشانی آتش پمپ اتاق( ب                                           آسانسور هر کابین( الف

 .باشد می الزامی گزینه  سه هر برای( د                 خروج پلکاندوربند  در طبقات تمام پاگرد( ج
 ، البی)گزینه الف(آسانسور  کابین هر  نشان در    آتش  تلفن  سیستم  نصب ،  ۳مبحث    ۱8۷صفحه    ۱-۳- ۴-۱۰-۳طبق آیین نامه    پاسخ(

الزامی است.    ،)گزینه ج(در دوربند پلکان خروج  تمام طبقات    پاگردو    آتش نشانی )گزینه ب(  ، اتاق پمپآسانسورها، اتاق برق اضطراری
 پاسخ می باشد. ترین کاملد  ینهگز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب   218و    115،  77،  18«، در صفحات  آتش نشان  «، »سیستم تلفنآتش نشان  « »تلفنآتش نشانی«، »پاگرد  کلمات »اتاق پمپ

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 57فصل سوم صفحه   4- 4- 3بخش 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 باشد؟ می الزامی زیر  فضاهای از یک کدام برای ایمنی روشنایی  اجرا - نظارت ( 50  پرسش

 طبقات در آسانسورها  جلوی انتظار فضای( ب                                         آسانسورها( الف
 . است الزامی ایمنی روشنایی گزینه سه هر برای( د                            تئاتر و  سینما تاالرهای( ج

 6۹صفحه  6-۳-6-5-۱۳و گزینه ج طبق آیین نامه  5- ۳-6-5-۱۳بند »پ« آیین نامه براساس گزینه های الف و ب به ترتیب  پاسخ(
 صحیح است. گزینه د کامل ترین پاسخ می باشد. ۱۳مبحث 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظام مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمون های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  90صفحه  سومفصل  4-3طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  سومفصل 

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 58صفحه  سومفصل  3-4طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  سومفصل 

کتاب واژگان کلیدی   274و    97کلمات »تاالرهای سینما و تئاتر« و »فضای انتظار جلوی آسانسور در طبقات« به ترتیب در صفحات  

 نظارت -تاسیسات برقی طراحی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
 حاصل از سیستم روشنایی چه باید کرد؟  خیرگیبرای کاهش  مشترک ( 51  رسشپ

 کار رل ضریب یکنواختی بر روی سطح میزب( کنت                                  ی مناسب الف( استفاده از چراغ ها
 روشنایی متوسط فضا د( کنترل شدت                   ج( استفاده از المپ با ضریب شاخص نور باالتر

در طراحی سیستم روشنایی فضاها باید به موضوع خیرگی حاصل از سیستم ،  ۱۳مبحث    ۱۷6صفحه    6-۴-۲طبق آیین نامه پ    پاسخ(
 . گزینه الف صحیح است. از چراغ های مناسب با هدف کاهش آن استفاده گرددو  روشنایی توجه شده

 نظارت - کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 162گی« به ترتیب در صفحه کلمه »خیر

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 جهت   انفرادی  صورت  به  kVAr  5  ظرفیت   به  خازن  نصب  از  پس  است؛  مفروض  زیر  شکل  مشخصات  با  موتوری  مشترک  (52  پرسش  

 موتور   دالیلی  به   یتمد  از  بعد  موتور،  از   قبل  و  کنتاکتور  از   بعد(  راکتیو  توان   جریمه  پرداخت  عدم  منظور   به)  موتور  راکتیو  جریان   توان  جبران
  باشد؟ تواند می  زیر موارد  از یک کدام موتور سوختن دلیل صورت این در. سوزد می

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


 22 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

      خازن  ظرفیت باالبودن  ب(                   MPCB کلید آمپراژ  باالبودن( الف
 . است صحیح گزینه سه هر د(                               کنتاکتور مناسب آمپراژ  عدم( ج

 
 

                                   جریان بار برابر است با: پاسخ(
11000

21.5
3. .cos . 3 400 0.81 0.91

L

L

P
I A

U 
= = =

  
 

1                 توان راکتیو قبل از جبرانسازی برابر است با:  1

1 . tan(cos ) 11 tan(cos 0.81) 7.96Q P PF kVAR− −= =  = 

2                                                    از جبرانسازی برابر است با:  بعدتوان راکتیو  1 7.96 5 2.96CQ Q Q kVAR= − = − = 

                              جریان عبوری از کلید از رابطه زیر محاسبه می شود:
11.39

16.44
3. 3 .4L

S
I A

U
= = =


 

                                                               توان ظاهری کل برابر است با:  

2 2 2 211 2.96 11.39S P Q kVA= + = + = 

                              جریان عبوری از کلید از رابطه زیر محاسبه می شود:
11.39

16.44
3. 3 .4L

S
I A

U
= = =


 

گرنه جریان اضافی عبوری از کلید به موتور  و آمپری باشد ۲۳تا  ۱6جایگزین نیز باید بین جریان پس بایستی کلید تغییر نماید. و کلید 
 الف صحیح می باشد.  . گزینهآسیب می رساند

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  142پنجم صفحه فصل  1-5طبق بخش 

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

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 123فصل پنجم صفحه  1-5طبق بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل پنجم

 زگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( با
  صحیح کمکی همبندی خصوص  در زیر های گزینه از یک کدام ساختمان ملی مقررات ۱۳ مبحث راهنمای مطابق مشترک ( 53پرسش  

 است؟
 . شود سوزی آتش باعث  تواند می(  ب               . شود می گرفتگی برق خطر کاهش و کوتاه اتصال جریان کاهش باعث( الف

 . است صحیح گزینه سه  هر د(                                                              .کند می گرفتگی برق از جلوگیری( ج
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 23 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

همبندی کمکی می تواند جلوی برق گرفتگی را بگیرد. گزینه ج صحیح   [،۴مرجع ] ۲۳۱صفحه    ۲-۲-6۲۱پاراگراف دوم از بند  طبق    پاسخ(
 است.  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی   404و    47به ترتیب در صفحات    همبندی کمکی برای همولتاژ کردن«»و  کلمات »آتش سوزی«  

 نظارت -طراحی

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

  صحیح است؟  ژنراتور دیزل خصوص در زیر های گزینه  از یک کدام  ساختمان ملی مقررات ۲۱ مبحث مطابق شترکم ( 54  پرسش
 .  باشد روز سه  برابر باید ذخیره سوخت مخزن الف( ظرفیت

 . باشد نامی ظرفیت با کار ساعت 8 حداقل برابر باید روزانه سوخت مخزن ظرفیت (ب
 .باشد هفته یک  برابر باید ذخیره سوخت مخزن ظرفیت ج(
 است  صحیح دو هر ج و ب های گزینه  د(

سازی مصرف سوخت برای سه روز  ، ظرفیت مخزن ذخیره باید برای ذخیره۲۱مبحث    ۱۰۴صفحه    ۳-۳- ۳-۷-۲۱طبق آیین نامه    پاسخ(
ساعت کار با ظرفیت نامی باشد.   ۴دیزل ژنراتور دارای ظرفیت سوخت مورد نیاز برای حداقل    طراحی شده باشد و مخزن سوخت روزانه

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 342کلمه »مخزن سوخت ذخیره« در صفحه 

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  فصل ششم 106صفحه  3-3-6بخش 

 آزمون آزمایشی سوم 57پرسش 

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

  صحیح برق های کانال در طبیعی گاز شبکه خطوط  اجرای و نصب خصوص در زیر های گزینه از یک کدام اجرا - نظارت ( 55  پرسش
   است؟ 

 .  باشد نمی مجاز( الف
 . باشد می مجاز باشد، نشتی جریان حفاظت به  مجهز ها کابل تغذیه مدار که صورتی در( ب
 . باشد می مجاز باشد، شده محافظت مناسب عایق توسط ها لوله این که صورتی در( ج
 .باشد می مجاز محدودیتی هیچگونه بدون( د

های کابل برق در های خطوط شبکه گاز طبیعی در کانالنصب و اجرای لوله،  ۱۳مبحث    8۹صفحه    8-۲-۷-۱۳طبق آیین نامه    پاسخ(
گزینه ج صحیح ها در مقابل انتقال حرارت و یا اتصال الکتریکی، توسط عایق مناسب محافظت شوند  پذیر است که این لولهصورتی امکان

 است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  299و   258، 229کلمات »شبکه گاز طبیعی«، »عایق« و »کانال کابل برق« به ترتیب در صفحات 

 نظارت -طراحی

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
چنانچه مدار تغیه کننده فن کویل مفروض است،  ۳مدار پریز و  ۳مدار روشنایی،  ۳یک آپارتمان مسکونی دارای  اجرا-نظارت (56 پرسش

رنگ فاز سیم های مدارهای روشنایی قرمز، مدارهای پریز زرد و مدارهای فن کویل ها سیاه باشد. کدام یک از شکل های زیر تابلوی برق 
 واحد خواهد بود؟ 

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


 24 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

   
 هر سه گزینه صحیح است ( د                 ۳ شکلج(                    ۲شکل ب(                          ۱شکل الف( 

بر روی هر فاز، به  ، ۲، اساسا هیچ الگوی مشخصی برای پخش فازها بین بارها رعایت نکرده و قطعا اشتباه است. در شکل ۱شکل  پاسخ(
عبارتی بر روی هر فاز انواعی از بارهای مختلف وجود جهت تعادل و پخش بار مناسب ، به صورت یکسان تقسیم بار صورت گرفته و به  

دارند که از آن فاز تغذیه می شوند، که سبب پخش بار مناسب و نیز تعادل در فازها می گردد و در نتیجه طراحی بهتری می باشد اما الگوی 
، پخش رنگ به ۳ه شده است. در شکل  رنگ بندی رعایت نشده و از هر رنگ سیم در هر تیپ بار )روشنایی، پریز و فن کویل( استفاد

 درستی انجام شده و روشنایی، پریز و فن کویل به ترتیب دارای رنگ های قرمز، زرد و سیاه است اما به احتمال خیلی زیاد تعادل بار رعایت
فرض چشم پوشی از اصل را صحیح اعالم کرده، این سوال با    ۳نشده چرا منطقا مقدار مصرف بارها با هم برابر نیست. طراح سوال شکل  

 بدهی رعایت تعادل صحیح است اما قطعا سوال جالبی نیست. گزینه ج صحیح است. 

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

حفاظتی با مشخصات زیر مفروض است، کدام یک از وسیله های حفاظتی دقیق تر و حساس تر عمل  سه وسیله    مشترک  ( 57  پرسش
 خواهد کرد؟

  80A2I=و  50AnI ،=65A1I=: ۱ وسیله حفاظتی شماره
  75A2I=و  50AnI ،=65A1I=: ۲ وسیله حفاظتی شماره
  70A2I=و  50AnI ،=65A1I=: ۳ وسیله حفاظتی شماره

nI : وسیله حفاظتیجریان نامی 

1I :  .جریان آزمونی است که وسیله حفاظتی را در زمان قراردادی قطع یا ذوب نمی کند 

2I :شود.می سبب قطع یا ذوب وسیله حفاظتی در زمان قراردادی ،جریان آزمونی است که اگر به طور مداوم عبور کند 
  ۲وسیله حفاظتی شماره ب(                   ۳ وسیله حفاظتی شمارهالف( 

 شرایط هر سه وسیله یکسان است. و  تفاوتی بین وسیله های حفاظتی وجود نداردد(                    ۱وسیله حفاظتی شماره  ج(
 هر چقدر کمتر باشد، وسیله حفاظتی حساس تر بوده و سریع تر عمل می کند. گزینه الف صحیح است.  2Iمقدار جریان  پاسخ(

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

 بندی اصلی به کدام یک از گزینه های زیر متصل می شود؟، هادی همدر تاسیسات برقی مشترک ( 58  پرسش

 ( ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمینب (PE)شینه حفاظتی  یا ( ترمینالالف
 ( هر سه گزینه صحیح استد  ( الکترود زمینج

 . است حیب صح نهیگز ، ۱۳مبحث  ۱5۲و  ۱5۰صفحات  ۴- 8-۲-۱شکل پ  نیو همچن ۱-8-۲-۱نامه پ  نییطبق آ پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   117چهارم صفحه از فصل   8-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 نظارت -کتاب راه آزمون نظام مهندسی 94فصل چهارم صفحه از   1-9-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  فصل چهارم

 آزمون آزمایشی اول 21آزمون آزمایشی سوم و پرسش  38پرسش 
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 25 ۱۴۰۰مرداد  نظارت نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

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

یکی از مهندسان عضو شخص حقوقی، که اجازه   تخلفات انضباطیکدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به    مشترک  (59  پرسش
 ،استفاده از نام و نشان شخص حقوقی متبوع خود را به اشخاصی بدهد که به فعالیت های مهندسی فریب کارانه مبادرت می کنند  سوء

 صحیح است؟
 مجازات انتظامی از درجه سه به باال ب(                        تا پنجمجازات انتظامی از درجه چهار الف( 

 مجازات انتظامی از درجه یک تا سه  (  د                           مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج( ج
  حیج صح  نهیگز  ،و کنترل ساختمان  یکتاب قانون نظام مهندس  ۱۹۲صفحه   ۹۱( ماده  یتخلفات انضباط)  »ب« از بند    ۱۱طبق بند    پاسخ(

 . است

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی  153فصل هشتم صفحه   4-3-2-8بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 101کلمه »تخلف انضباطی« صفحه 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 ۷در یک ساختمان  ها و نظارت بر آنها    تهیه طرحبرای استفاده از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی در    مشترک  ( 60  پرسش

 کدام گزینه صحیح است؟ ،مترمربع ۴8۰۰طبقه با زیربنای 
 باالتر و ۱ان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه برای تهیه طرح ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندس الف(

برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای و    و باالتر  ۱ها از مهندسان دارای صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه    تهیه طرحبرای  (  ب
 و باالتر ۲صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 

 و باالتر ۲ها و نظارت بر آنها از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  تهیه طرحبرای ج( 
برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای و  و باالتر ۲ها از مهندساان دارای صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  تهیه طرحبرای (  د

 و باالتر ۳صالحیت پایه 
 .هست حیب صح نهی، گز8۱پنجم مبحث دوم صفحه از فصل  ۱۳طبق جدول شماره  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 120کلمه »تهیه طرح تاسیسات برقی« صفحه 

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
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 26 ۹8آزمون نظارت مهر  یح یپاسخ تشر 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

[ مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  ۱]
۱۳۹5. 

 . ۱۳۹۲ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، برقی(، دفتر تدوین و  [ مبحث پانزدهم )آسانسورها و پلکان۲]
)مشخصات فنی و اجزائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی(، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی   ۱۱۰[ نشریه  ۳]

 . ۱۳8۲از  زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 
 . ۱۳8۲طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، نشر توسعه ایران، تهران، [ آلدیک موسسیان، راهنمای ۴]
 . ۱۳8۴[ حسین شایقی، نکات برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات برقی، انتشارات یاوریان، اردبیل، 5]

 . ۱۳۹5انتشارات 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 ۷]
 . ۱۳۹۴(؛ انتشارات یاوریان، اردبیل، ۷6-۹۳سالهای )

و پرسش وند،  ، محمد حاجیشهسواری، علی  محمد کریمی[  8] بهای طبقهدرسنامه  تاسیسات  نظام مهندسی  آزمون  ،  رقیبندی شده 
 . ۱۳۹5انتشارات یاوریان، اردبیل، 

 . ۱۳۹5، انتشارات دیباگران، تهران،  های کارشناسی رسمیباحث مهندسی برق در آزمون ، موندمحمد حاجی،  محمد  کریمی، [  ۹]

، تهران،  نشر توسعه ایران  ها(،مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان  دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،[  ۱۰]
۱۳۹5. 

 (۱۳۹۲) (، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، مبحث اول )تعاریف[ ۱۱]

  (۱۳8۴(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوم )نظامات اداری[ ۱۲]

 ( ۱۳۹5(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )حریقمبحث سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل [ ۱۳]

 ( ۱۳۹۲(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا[  ۱۴]

  (۱۳8۹رویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )(، دفتر تدوین و تجویی در مصرف انرژیمبحث نوزدهم )صرفه[ ۱5]

 (۱۳۹5(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث بیست و یکم )پدافند غیرعامل[ ۱6]

از ساختما[  ۱۷] ایران، تهران،    ن(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری  نشر توسعه 
(۱۳۹۲ ) 

، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران،  های اجرائی آننامهقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین[  ۱8]
 (۱۳۹۰تهران، )

 [ مجموعه پرسش های آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی.  ۱۹]
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 [ جزوات و فیلم های آموزشی موجود در فضای مجازی. ۲۰]
 


