
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق
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 مهندس محمدکریمی 
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 آکادمی کسب و کار مهندس محمد کریمی 
https://www. mohammad-karimi.ir 

 تقدیم می کند  

 آموزشي آمادگي آزمونبسته هاي 

 نظام مهندسي تاسيسات برقي
 شامل:

 ساعته  30فيلم آموزشي         

 جلد کتاب  چند        

 آزمون آزمايشي آنالين         

 رفع اشکال تلگرامي         
 .. .با ما در ارتباط باشید

 مشاهده آخرين محصوالت به فروشگاه اينترنتي          

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

 آکادمي کسب و کار برقيسايت          

www.mohammad-karimi.ir 

 : کانال تلگرامي         

https://telegram.me/tasisat_barghi 

 : پيج اينستاگرامي     

instagram.com/tasisat_barghi 
 

 تماس مستقیم با مولف کتاب و مدرس دوره ها:

         https://telegram.me/allo_mohandes 

      02166404186 

      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 

 زیر دقت کنید:

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

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

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

 و قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

  AC3و    AC1  یباشد. مشخصات کنتاکتورها  یآن م  ینام  انیبرابر جر  ۵موتور    یراه انداز  انیشده و جر  یراه انداز  میبه صورت مستق  موتور
 گردد.  یم فیتعر ریبه شرح ز

AC1 =
جریان وصل و  یا قطع  قابل تحمل  کنتاکتور 

جریان نامی کنتاکتور 
= 1.5 AC3 =

جریان وصل و  یا قطع  قابل تحمل  کنتاکتور 

جریان نامی کنتاکتور 
= 8 

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

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

 A32( د     A6۵ج(                             A40( ب     A۵0 (الف
کنتاکتور در ورودی بوده و جریان آن براساس جریان ورودی موتور تعیین می شود، آنچه رو پالک موتور نوشته می شود توان خروجی   پاسخ(

                      است:               
22000

41
3 .cos 3 .cos 0.89 3 400 0.87

out in
in

L L

P P
I A

U U  
= = = =

  
  

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

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

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

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

 ی راحط

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

 استفاده شود، آمپراژ کنتاکتور برابر است با:  AC1موتور از کنتاکتور  هیتغذ یاگر برا طراحی (2 پرسش
 A1۵۵( د                A1۵0ج(                            A۵0( ب             A18۵ (الف

( برای راه اندازی 9۵/0)کنتاکتور ویژه بارهای غیر القایی یا با خاصیت القایی کم با ضریب توان باالی    AC1حال که از کنتاکتور    پاسخ(
برابر   ۵موتور استفاده شده، باید جریان آن باالتر برود تا در حین راه اندازی )وجود جریان هجومی( دچار مشکل نشود. جریان راه اندازی  

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

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

1.5
AC A= =  

 گزینه ج صحیح است.

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

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

 ی آزمون نظام مهندس  یآمادگ لمیف  و  فصل ششم یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  158صفحه  6-6بخش 

 ی طراح-برق

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

  .شود ی( چراغ روشن مالف

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohandesinnews.ir/?p=1142
https://mohandesinnews.ir/?p=1142
https://mohandesinnews.ir/?p=1142
https://mohandesinnews.ir/?p=1142
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

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

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

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

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

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

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

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 حی در گاز )فلورسنت( صح  هینصب ثابت از نوع تخل  یدر خصوص برآورد برق مدار چراغ ها  ریز  یها  نهی از گز  کیکدام    مشترک(  4  پرسش
 است؟
 یی القا باالستآن به اضافه مصرف  یالمپ ها  یاسم( توان الف
 ی ک یآن به اضافه مصرف باالست الکترون یالمپ ها  ی( توان اسمب
 سب ولت آمپر حبر 2ضربدر  یک یآن به اضافه مصرف باالست الکترون یالمپ ها  ی( توان اسمج
 است  حیهر دو صح جو  ب یها نه ی( گزد

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

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

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

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

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

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

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

 هیثان 1۵( کمتر از الف
 ه یثان 1۵کمتر از  -  هی( صفر ثانب
 هیثان 1۵کمتر از  -  ه یثان میکمتر از ن -  هی( صفر ثانج
 هیثان  1۵از  شتریب - هیثان 1۵کمتر از  -  ه یثان میکمتر از ن - ه ی( صفر ثاند

راه اندازی ژنراتور می تواند با وقفه یا بدون وقفه )صفر ثانیه( باشد )گزینه الف  ،  13مبحث    61صفحه    2-۵-۵-13طبق آیین نامه    پاسخ(
د ثانیه نیز می تواند باش   1۵همان مبحث، برای مولدهای گازی، بیش از    62صفحه    4-۵-۵-13اشتباه است(. طبق بند »الف« آیین نامه  

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

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

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

رله چراغ

شستی استارت

شستی استپ

حفا ت مدار

تیغه نگهدارنده
رله 

L1

C1

C1

C1

N

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.com/license/
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

 ی طراح-برق

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

 است؟ حیصح باشد، یم ترموستات

تاتسومرت هعومجم
روتکلس و 

تاتسومرت

دنک سوتمدنت

1 لکش

لپوک نف

L1

N

PE

تاتسومرت هعومجم
روتکلس و 

تاتسومرت

دنک سوتمدنت

2 لکش

لپوک نف

L1

N

PE

R1 R2 R3

دنک سوتمدنت
R1 R2 R3

یکمک یاه هلر

 یاه هغیت
هلر هدنرادهگن

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

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

 نمی کند. گزینه ب صحیح است. 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 مفروض  ریز  مشخصات  با  یبرق  عیتوز  یتابلو   طراحی  (7  پرسش
  باشد،   kA9(  Cو    A  ،B)در نقاط    کوتاه  اتصال  سطح  چنانچه  است،
 است؟ حیصح ریز یها نهیگز از کی کدام

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

  .دارد ضیتعو ای و سیسرو

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

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

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

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

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

 مناسب  شوند،  دشارژ  و  خارج  مدار  از  ک یاتومات  طور  به   خازن  یها  پله  خازن،  بانک  یتابلو  در  شدن  باز   با  باشد  قرار  چنانچه مشترک  (۸  پرسش
 باشد؟ یم چه روش  نیتر
 آنها  با خازن بانک یتابلو در نترالکیا و  یخازن بانک یهاپله یکنتاکتورها از استفاده با( الف
 بانک یتابلو یورود  درب تی وضع و حالت کردن مشخص یبرا BMS ستمیس از استفاده( ب
 رد یگ انجام  دیبا اپراتور توس  کار نیا( ج

کلید خودکار
)اتوماتیک(

A B C

MCB

10A

10kA

TYPE  B 

MCB

10A

10KA

TYPE  B 

MCB

10A

10kA

TYPE  B 

MCCB

In-100A

Icu-25kA

Ics-16kA

کلید خودکار
مینیاتوری

https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1851
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 ۸ 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

 چکدام یه( د

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

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

بندی شده آزمون نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش 160صفحه  4-5بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

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

 ی راحط

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

شبکه برق شهر
Q1

Q2

100L m=

2 24 50 1 25mm mm + 

23 2.5mm 23 2.5mm

40L m= 30L m=

کلید خودکار اتوماتیک سه پل
کلید خودکار مینیاتوری تک پل

پریز برق تکفاز

400 / 230V

=Q1

=Q2

=Y

YY

 
X (Ω/km) R (Ω/km)  سطح مقطعCU  مس 

11/0 71/8 ۵/2 

086 /0 863 /0 2۵ 

083 /0 463 /0 ۵0 

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

 A1363( د                     A1۵00( ج                        A1173( ب                          A1066( الف

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

 کیلومتر(:   1/0متر ) 100میلیمتری با طول  ۵0حداکثر امپدانس در کابل، برابر است مجموع امپدانس دو هادی برقدار، پس حداکثر امپدانس کابل 

                               2 2

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

50              میلیمترمربعی؛ پس:    ۵0کابل  0.121 0.094 0.215tot NZ Z Z= + = + =   
مبحث   1۵۵صفحه    9-4-1آیین نامه پ    طبقمحاسبه می شود.    (Q2محاسبه )حداکثر جریان اتصال کوتاه در نزدیک ترین نقطه به محل  

   (، در رابطه زیر بدست می آید: C=1.1، با فرض باال بودن ولتاژ )2Qحداکثر جریان اتصال کوتاه کلید  ،13

                          . 1.1 230
1176

0.215

P
sc

tot

C U
I A

Z


= = =  

 .گزینه ب صحیح است

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

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

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

 ی راحط

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


 9 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

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

 باشد؟یچقدر م 2Q دیاتصال کوتاه کل انیحداقل جر طراحی( 10 پرسش
 A242( د                              A148( ج                     A1۵6( ب                           A230( الف

 میلیمترمربع(  2۵میلیمترمربع( و هادی حفا تی )   ۵0میلیمترمربعی برابر است با مجموع امپدانس هادی فاز )  ۵0حداقل امپدانس کابل    پاسخ(
 ، پس: کیلومتر( 1/0متر ) 100در طول 

    ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

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

 ، پس: کیلومتر( 07/0متر ) 70در طول میلیمترمربعی نیز برابر است با مجموع امپدانس هادی فاز و هادی حفا تی  2/ ۵حداقل مقدار سیم 

( ) ( ) 2 2

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

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

  1۵۵صفحه    9-4-1آید که برای طبق آیین نامه پ  در دورترین نقطه ممکن )بیشترین افت ولتاژ( بدست می    حداقل جریان اتصال کوتاه 

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

1.4734

P
sc

tot

C U
I A

Z


= = = 

 .صحیح است جگزینه 

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

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

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

 ی راحط

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
  زل یبارها بعد از روشن شدن د  یژنراتورها به مدار آوردن پله ا  زلید  تی از باال رفتن  رف  یریجلوگ  یاز روش ها  یکی  مشترک  (11پرسش  
هدف   نیتام  یبارها برا  یمدارها  یبرقرار  یبرا  نهیگز  نیترمناسب  میداشته باش  ریسه بار با مشخصات ز  نکهیباشد، با فرض ا  یژنراتور م

مربوط به    یبارها   =Cو    یموتور  ی =بارهاB،  ی منیو ا  یاتیح  ی=بارهاA  باشد؟ یژنراتور به چه صورت م  زلید  نمذکور بعد از روشن شد
 . شوندیم هیتغذ UPS قیکه از طر یوتریشبکه کامپ زاتیتجه
 Aو  C  ،Bد(                      Bو  C ،Aج(                         Bو  A ،Cب(                     Cو  A ،Bالف( 

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

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
)توان مصرف کننده   آمپر سه فاز می باشد  60تغذیه می شوند( در یک شعبه بانک    UPC  مصارف برق )غیر از مصارفی که از طریق  مسئله(
: سه به یک UPS، نوع  UPS  =20kVAتوان    با مشخصات زیر می باشد:  UPS  این شعبه دارای یک  ،عبه بانک تک فاز می باشند(های ش
به  .  400/ 230و ولتاژ    9/0، ضریب توان=  UPSجریان نامی    %۵/12تکفاز(، جریان شارژ باتری ها=    UPSخروجی    -سه فاز  UPS)ورودی  

 . پاسخ دهید 13و  12پرسش های 
 کنتور مناسب برای این شعبه بانک چه می باشد؟  طراحی( 12 پرسش
 آمپر سه فاز  100د(    آمپر سه فاز 200ج(   آمپر سه فاز 1۵0ب(  آمپر سه فاز 7۵الف( 
منابع و کلیدها مانند بار عملکرد می کند و باید جریان آن به  رفیت ها اضافه     رفیتنیاز به شارژ دارد، پس در محاسبات    UPS  پاسخ(

             ضریب افزایش برابر است با:  شود؛ 
100 12.5

1.125
100

+ 
= 

 
  

                                                        جریان نامی برابر است با:  
20000

1.125 1.125 32.5
3 3 400

UPS

L

S
I A

U
= = =


   

https://mohammad-karimi.ir/?p=1952
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 10 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

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

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

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

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

 ی راحط

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

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

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

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

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

(=147A32.5×=60+31phI) .گزینه الف صحیح است. . پس آمپر یکی از فازها افزایش یافته و کنتور مصرف جریان باالتری را نشان می دهد 

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

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

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

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

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

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

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

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

 گزینه ج صحیح است.

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

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

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

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

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

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

خرو  و ورود
تونل

خرو  و ورود
تونل

A1 A2 A3

)اتوماتیک(کلید خودکار 

بانک خازن رگوالتور LOAD

ترانسفورماتور جریان

Q1

Q3

Q2

Q4

TR D/G

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
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https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

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

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

 مشاهده جزئیات بسته طالیی اختصاصی آزمون طراحی )کلیک کنید(

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

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    1

الکترود تسمه ای
در داخل فونداسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    2

الکترود تسمه ای
در داخل فونداسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    3

الکترود تسمه ای
در داخل فوندانسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

    4

الکترود تسمه ای
در داخل فونداسیون

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

نیازی  متر است، پس  10مترمربع، کمتر از  1۵در  20[، چون دیوارهای فرعی در قسمت 4مرجع ] 1۵4صفحه  4P1-22طبق شکل  پاسخ(
 . گزینه د صحیح استداشته باشد. الکترود متر است، باید  10مترمربعی، بدلیل اینکه بیش از  30در  30مت به الکترود پی ندارد. در قس

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  86و  53« صفحات تسمه گالوانیزه « و »مسلحبتن غیر » طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -طراحی

 کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک 
طبقه چه تعداد   نیا  قیاعالم حر  ستمیمناسب س  زونمتر است، تعداد    70×2۵ساختمان    کیطبقه در    کیطول و عرض    مشترک(  17  پرسش

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

متر طول را به دو زون    7۵این پرسش  متر باشد، در    60، طول زون نباید بیش از  3مبحث    62صفحه    8-۵-3طبق آئین آیین نامه    پاسخ(
 تقسیم می شود. گزینه ب صحیح است. 

 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 ۰۹۱۲۰۲۲۳۷۲۴-۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶برای مشاوره با ما همین االن تماس بگیرید: 
و    یبر سطوح عملکرد سازه ا  IIساختمان عملکرد ساختمان در برابر انفجار در سطح    یمقررات مل  21مطابق مبحث    مشترک(  1۸  پرسش

 باشد؟ یم  یچه منظور یبرا یسازه ا ریغ
 دفاع ی( بد  ی جان یمنی( اج  وقفه یاستفاده ب تی( قابلب زشی( آستانه فرورالف
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https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1931
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https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

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

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

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

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

مرکز سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

EOL

 F F

F

FF HD



F

F

BA

F

F

HD

دتکتور دودی

دتکتور حرارتی

شستی اعالم حریق

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

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

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

 ( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید
 30  یاصل  یحرکت آن از کف ورود  ر یکه طول مس  یساختمان   یدر خصوص آسانسور ها  ریز  یها  نهیاز گز  کیکدام    مشترک(  20پرسش  
 تر است؟ کامل باشد،ی متر م
 .)برانکاردبر( باشد ماریدستگاه آسانسور حمل ب کی یدارا دی( ساختمان باالف
 .چرخدار باشد یاز آنها مناسب حمل صندل یکیحداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل  یدارا دی( ساختمان باب
 .حداقل دو دستگاه آسانسور باشد یدارا دی( ساختمان باج
 .)برانکاردبر( باشد ماریاز آنها مناسب حمل ب یکیحداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل  یدارا دی( ساختمان باد

متر بوده و باید دو دستگاه آسانسور استفاده شود که    28، طول مسیر حرکت بیش از  1۵مبحث    9صفحه    3-1-2-1۵طبق آیین نامه    پاسخ(
 گزینه د صحیح است. باشد.  )برانکاردبر( ماریحمل بهمان صفحه، یکی از آنها باید آسانسور  4-1-2-1۵طبق آیین نامه 

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

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

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

 باشد؟ حیصح تواند یم(  نفره 13) لوگرمیک 1000 آسانسور نیکاب مساحت خصوص در ریز یها نهیگز از کی کدام  مشترک( 21 پرسش
 مربع  متر 7/2( د  مربع  متر 3/2( ج  مربع متر 1/2( ب   مربع متر ۵/2( الف

مترمربع است که   4/2تا    1۵/2، مساحث در بازه  1۵مبحث    17و    16صفحات    1-2-2-2-1۵الف و    1-2- 2-2-1۵طبق جداول    پاسخ(
 تنها گزینه ج در این بازه قرار دارد. 

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

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

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

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

 یم  عدد  چند  ساختمان  نیا  یآسانسورها  یها  چاه  تعداد  حداقل  باشد،  یم  دستگاه  8  ساختمان  کی  یآسانسورها  تعداد  مشترک(  22  پرسش
 باشد؟
 4( د    3( ج         2( ب   1( الف

دستگاه در یک چاه می   4دستگاه بوده، پس حداکثر  4، تعداد آسانسور بیش از 1۵مبحث  12صفحه  3-1-2-2-1۵پاسخ(  بق آیین نامه 
 گزینه ب صحیح است. دستگاه.  4تواند قرار گیرد؛ یعنی دو چاه هر کدام 

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

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

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

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

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

کابین، سرعت آسانسور و نوع در کابین و طبق ، ابعاد چاه آسانسور به  رفیت  1۵مبحث    1۵صفحه    1-2-2-2-1۵طبق آیین نامه    پاسخ(
 همان مبحث، سرعت آسانسور به  ابعاد دریچه تخلیه هوا وابسته است. گزینه د کامل ترین پاسه می باشد. 28صفحه  1۵-2-2-8-2

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

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

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

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

 گزینه الف صحیح است. کمتر است.  2از  1، جریان موتور 110فصل پنجم جلد اول نشریه  37صفحه  4-۵طبق جدول  پاسخ(

  286فاز« صفحه  و کلمه »موتور سه  کتاب تاسیسات برق پالس  81صفحه    1-4بخش    2-4جدول    طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 نید( با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک ک
  مس   مربع  متر  یلیم  240  فاز  یها   یهاد  مقطع  سطح  حداقل  لوواتیک  200  مصرف  با  یساختمان   برق  نیتام  یبرا   مشترک  (25پرسش  
  در  یاصل  یهمبند   و(  PE) یحفا ت  نول،  فاز،  یها  یهاد  مقطع  سطح  حداقل  شود،  استفاده  رشته  تک  کابل   یبرا  اگر  است،  شده  محاسبه

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

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

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

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

میلیمترمربع بوده، پس سطح   3۵، سطح مقطع هادی باالتر از  13مبحث    1۵8و    1۵6صفحات    1-4-1و پ    3-1طبق جداول پ    پاسخ(
همان   1۵9صفحه    1-۵-1میلیمترمربع( خواهد بود. طبق بند »پ« آیین نامه    120مقطع هادی های نول و حفا تی نصف هادی فاز )

 60کمتر باشد، نصف این عدد    میلیمتر مربع(  120مبحث، سطح مقطع هادی همبندی اصلی نباید از نصف سطح مقطع هادی حفا تی )
 میلیمترمربع باشد. گزینه ب صحیح است.  2۵میلیمتر مربع بوده که طبق بند »ب« همین آیین نامه نیاز نیست بیش از 

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

کتاب   111صفحه    11-4، بخش  نظارت-فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی، فصل چهارم  تاسیسات برقی
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

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

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

 لوکس  200( د   لوکس  100( ج   لوکس  ۵4( ب  لوکس  ۵0( الف
 گزینه ب صحیح است. لوکس باشد.  ۵4، این روشنایی حداقل باید 3مبحث  108صفحه  7-9-6-3طبق آیین نامه  پاسخ(

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

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

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

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

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

 دتکتور حرارتی 2۵0 2۵/2

 دتکتور دودی  340 34/1

 دتکتور شعاعی  10000 12

 شستی اعالم حریق 100 1/2

 آژیر 140 8

 اینترفیس 8۵0 8۵/4

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

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

 شستی اعالم حریق 1۵ دتکتور حرارتی 10

 آژیر ۵ دتکتور دودی  70

 اینترفیس 10 دتکتور شعاعی  10

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

 142( د    137( ج    3۵( ب   27( الف
(. از جدول اول  iI( در میزان جریان کشیده شده توس  آن المان )iNمقار جریان کل حلقه برابر است با حاصل ضرب تعداد هر المان )  پاسخ(

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

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

 باشد؟ یم  آمپر یلیم چند Fire Mode در لوپ Load Factor طراحی (2۸ پرسش
 244( د    3۵6( ج    142( ب   71( الف

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

 و  %100  ها،  سینترفیا  و  رهایآژ،  Fire Mode  در صورت مسئله نوشته شده که در.  آژیرها و اینترفیس، وارد مدار شده و عمل می کنند
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

پرسش قبل محاسبه می کنیم اما  ؛ پس باز هم جریان را به مانند  گردند  یم  منظور  محاسبات  در  %20  قیحر  اعالم  یها  یشست  و  ها  کتورتد
 با درنظر گرفتن این درصدها:
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 گزینه د صحیح است. 

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

 .لوپ اضافه کرد؟  نیتوان به ا یرا م یدود

 تعداد المان های داخل لوپ 

 دتکتور حرارتی ۵

 Been detectorدتکتور شعاعی  10

 شستی اعالم حریق 10

 آژیر 7

 اینترفیس 6

 عدد 90( الف
 عدد 97( ب
از تعداد المان    دیتوان به لوپ اضافه کرد بلکه با  ینم   یباشد، نه تنها المان   یم  mA2۵0لوپ که باالتر از    Load factor( با توجه به عدد  ج
 کم کرد. زیلوپ ن یها
 کدام  چی( هد

عدد دتکتور   n(. مقدار جریان را با در نظر گرفتن 128میلی آمپر( و تعداد المان ) 2۵0دو قید باید بررسی شود، جریان )حداکثر  پاسخ(
 دوباره محاسبه می کنیم

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

                                                                 

250 197.35
250 197.35 0.54 97.5

0.54
n n

−
= + → = =

  
که از مجموع المانهای    38ا  عدد( باید رعایت شود. تعداد المان کل برابر است ب  128میلی آمپر( و تعداد المان )  2۵0مقادیر ماکزیمم جریان )

المان(. گزینه الف   128المان را افزود )برای رسیدن به    90تا  فق   (. پس می توان  ۵+ 10+10+7+6حلقه )جدول فوق( بدست می آید )
 . صحیح است

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

https://mohammad-karimi.com/license/
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 چکدام ی( هد  3( شکل ج  2( شکل ب  1( شکل الف

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

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

 گزینه د، گزینه موردنظر است.

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

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

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

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

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

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

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

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 تخلیه دود ناشی از حریق می باشد؟ یگزینه های زیر مناسب ترین مدار تغذیه فن هاکدام یک از   مشترک( 32 پرسش
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[، سیستم تخلیه دود، جز سیستم هایی است که حتی اگر دچار اضافه بار هم شود، نباید از 4مرجع ]  364صفحه    4-716طبق بند    پاسخ(
 Bi-metalبرای وصل بودن سیستم در حین حریق و در صورت عملکرد رله اضافه بار ) AC3دارای مسیری از کنتاکتور    1شکل  مدار خارج شود. 

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

 . است حی الف صح نهی. گزپس اشتباه است

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

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

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

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

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

با   نظام های طبقهکتاب درسنامه و پرسش  35صفحه    1-3-2بخش    طالیی(  محصوالت آکادمیانطباق  بندی شده آزمون 

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

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

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

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

 بندی کمکی ب( استفاده از وسایل حفا تی جریان تفاضلی و هم     الف( فق  همبندی کمکی 
 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است  ج( استفاده از کلید خودکار اتوماتیک محدود کننده جریان

 یاز همبند   دیبا  باشد،  یحفا ت  لیوسا   ییبه کارا  یشک  نی، چنانچه کوچکتر13مبحث    1۵4صفحه    ۵-8-2-1  نامه پ  نییطبق آ  پاسخ(
 ی( مماندهی)باق  یتفاضل  انیجر  دیهمان مبحث، از کل  77صفحه    2-6- 2-6-13  و  1- 6-2-6-13  ینامه ها  نییاستفاده کرد. طبق آ  یاضاف

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

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

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

 یطراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف و  فصل چهارم   یطراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 107صفحه 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 S-TNدر یک سیستم نیروی    (EMI)  تداخل امواج الکترومغناطیسیکدام یک از گزینه های زیر در خصوص پدیده    مشترک(  35  پرسش

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

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

 . د( گزینه الف و ب هر دو صحیح است
شود   EMI بازگشت وجود داشته و منجر به  یهمبند  لینول و بدنه شده و بدل  یاز هاد  ان یتواند منجر به عبور جر  یم  یبروز اتصال   پاسخ(
، در صورت نشت قابل توجه جریان، مسیر الزم TN-Sبا وجود جداسازی هادی های نول و حفا تی در سیستم  است(.    حیالف صح  نهی)گز

 .پاسخ ممکن است ن ید کاملتر نهیاست(. گز حیب صح نهی)گز ایجاد می شود. EMIبرای ایجاد پدیده 
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 1۸ 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

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

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

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

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 83 « صفحهاج الکترو مغناطیسیتداخل اموکلمه »

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

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

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

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

 گزینه الف صحیح است. باینری بوده و دیجیتال است. 

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

 سوزیآتش یا الف( برق گرفتگی
 ب( فق  برق گرفتگی

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

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

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

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

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

 باشد؟ یم  حیصح ریز یشکلها برق یمدارها از کی کدام مشترک (3۸ پرسش
1تابلوی شماره  2تابلوی شماره 

    1

1تابلوی شماره  2تابلوی شماره 

    2

1تابلوی شماره  2تابلوی شماره 

    3

کلید جداکننده قابل قطع و وصل
فیوز

مدارهای خروجی با کلید حفا تی مربوطه

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

جداکننده   دیبه کل  ز مجه  د یتابلو با  ی و خروج   یورود ،  13مبحث    72صفحه    2-1-6-13آیین نامه    بندهای »الف« و »ب«  طبق  پاسخ(
 گزینه ج صحیح است. .را داراست زاتیتجه نی، ا3باشد. تنها شکل  یحفا ت  لهیو وس رباریز
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 19 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 kW300  تی رف  به  مشاعات   کنتور  کی  و  واحد  هر  یبرا  آمپر  32  فاز  تک  کنتور  با  واحد  33  یدارا  یمسکون  ساختمان  مشترک   (40  پرسش
 یحفا ت   ریبرقگ  تعداد  ساختمان،  برق  یها  تابلو  نیاول  در  کی  کالس   یحفا ت  ریبرقگ  نصب  یبرا  ساختمان  ازین  به   توجه  با.  است  مفروض

 باشد؟یم تعداد چه ساختمان ازین مورد
 عدد چهار( د  عدد  سه( ج  عدد دو( ب  عدد کی( الف

 20کیلووات بوده و باید از سمت اولیه )معموال    2۵0برای هر سطح ولتاژ، باید برقگیر مجزا در نظر گرفت. قدرت مشاعات بیش از    پاسخ(
 گزینه ب صحیح است. ولت، تغذیه می شود، پس دو سطح ولتاژ وجود دارد.  230کیلوولت( تغذیه شود. واحدهای مسکونی نیز با برق 

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

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

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

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 197کلمه »طبقات زیرین« صفحه  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی

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

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

=Nچراغ های تغذیه از تابلو برق نرمال  ،=E    و    تغذیه از تابلو برق اضطراریچراغ های=U  ( چراغ های تغذیه از تابلو برق بدون وقفهUPS) 
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 20 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

3شکل 
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N E N E N

N U N U N
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2شکل  1شکل 

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

روشن شود.  UPS و یدر مواقع قطع برق توس  برق اضطرار (40%چراغ ) 10است که  حیصح یا نهیبا توجه به صورت پرسش، گز پاسخ(
شود،   یژنراتور م  زل ی شدن مخزن د  یچراغ بوده و باعث خال  10از    شی شود که ب  یروشن م (E) یچراغ توس  برق اضطرار  1۵،  3در شکل  

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

 الف صحیح است. 

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

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

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

 آزمون بعدی )کلیک کنید( بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت 
 حداقل عمق پی نسبت به سطح زمین چند متر باشد تا بتوان از آن به عنوان الکترود استفاده کرد؟  مشترک (43پرسش 
 ۵/1د(    8/0ج(    1ب(                            6/0الف( 
گزینه ج سانتیمتر باشد، تا بتوان از آن برای الکترود استفاده کرد.    80عمق باید حداقل  [،  4مرجع ]  1۵7صفحه    4P1-3-2طبق بند    پاسخ(

 صحیح است. 

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

ثانیه   ۵مربوط به مدارهای    2ثانیه و تابلو شماره    4/0مربوط به مدار    1تابلو شماره    مشترک  (44  پرسش
 می باشد کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تغذیه تابلوی شماره یک و دو مناسب است؟

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

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

صب تابلوها با زمان متفاوت، برای یکی از راهکارهای ن[،  4مرجع ]  31۵صفحه    ۵P6طبق بخش    پاسخ(
( با کابل اختصاصی به تابلوهای 1ثانیه )مدار شماره    4/0کاهش خطرات ناشی از اتصالی، تغذیه مدارهای  

( با کابل اختصاصی به تابلوهای  2ثانیه )مدار شماره    ۵( و تغذیه مدارهای  Aنزدیک تر به منبع )تابلوی  
 ه ب صحیح است. . گزین( باشدBدورتر از منبع )تابلوی 

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

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 90صفحه 

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

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

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

X(Ω/km) R(Ω/km) ( جریانA) کابل 
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086 /0 863 /0 130 2۵×4 

083 /0 627 /0 1۵۵ 3۵×4 

082 /0 463 /0 18۵ ۵0×4 

082 /0 321 /0 230 70×4 

082 /0 232 /0 27۵ 9۵×4 

 
. برابر جریان نامی است  7جریان راه اندازی موتور  

 ۵حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در شرای  عادی  
اندازی  .  درصد است اندازی موتور  درصد است  1۵حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در راه  از ضرایب کاهش .  است   3۵/0. ضریب توان راه 

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

جریان ورودی موتور برابر است با:  پاسخ(
75000

142.43
3 .cos 3 .cos 0.95 3 400 0.8

out in
in

L L

P P
I A

U U  
= = = =

  
  

برابر جریان نامی می گذرد هم باید   7میلیمترمربع انتخاب می شود. اما کابل باید در حالت راه اندازی که    3۵که از روی جدول، هادی  
حالت   تحمل داشته باشد و نباید افت ولتاژ از حداکثر مقدار مجاز آن در حین راه اندازی بیشتر باشد. از این رو، باید میزان افت ولتاژ در دو

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

 میلیمترمربع در حالت راه اندازی:  3۵ر افت ولتاژ کابل مقدا

                                                          ( ) ( ) ( )2 2

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

مبحث    81صفحه    ۵-1-7-13طبق تبصره آیین نامه  میلیمترمربع در حالت کارکرد عادی مشکلی نداشته و انتخاب می شود.    3۵پس کابل  
  10برابر جریان نامی نیز می رسد، پس مس تواند از  10، افت ولتاژ براساس جریان راه اندازی موتور انتخاب می شود، که این جریان تا 13

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

 میلیمترمربع در حالت راه اندازی:  3۵مقدار افت ولتاژ کابل 

             ( ) ( ) ( )2 2

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

  ۵0حال کابل اصلی ترین راه حل برای کاهش افت ولتاژ، افزایش سطح مقطع هادی است. تخاب کرد. بزرگتر از حداکثر افت ولتاژ مجاز بوده و نمی توان ان

 میلی متر مربع بررسی می شود: 

                                                ( ) ( ) ( )2 2

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

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

                                                  ( ) ( ) ( )2 2

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

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

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

 . شود روشن شوندچراغ ها وقتی هوا تاریک می

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

M
L=150m

فیوز
راه انداز و حفا ت

اضافه بار 

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


 22 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

خارج  کنترل روشنایی محوطه و    سلول نوری و    کنترل کننده اتوماتیک، باید از  19مبحث    61صفحه    2-4- ۵-19طبق آیین نامه    پاسخ(
 گزینه الف صحیح است. استفاده کرد.  ساختمان

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

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

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 
 ترتیب محاسبه و انتخاب اجزای یک مدار فشار ضعیف در توزیع برق یا تأسیسات برقی به چه صورت میباشد؟  مشترک (47 پرسش
کنترل سلکتویته و محاسبه جریان اتصال کوتاه برای   افت ولتاژ، ، محاسبات سطح مقطع کابل، انتخاب وسیله حفا تی مدار،برآورد بارالف( 

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

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

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

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

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

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

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

 (های جامع، آپدیت و ...پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 است؟ مناسب فضا یی روشنا کنترل یبرا ریز یها شکل از کی کدام مشترک (4۸ پرسش

1شکل  2شکل  3شکل 

چراغ
کلید تک پل دو راهه
کلید تک پل یک راهه

کلید تبدیل

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

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

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

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

 د ینما تجاوز اهم دو از دینبا یطیشرا چی ه تحت مقاومت مقدار( الف
 ۵  ای  هیثان  4/0  در  مقدار  قطع  مانند)   مسائل  ر یسا  نکهیا  شرط  به  شود  یم  استفاده  ینیرزمیز  یها  کابل  از  انحصاراً  که  ییها  ستمیس  در(  ب
 .ابدی شیافزا اهم 9/2 تا حداکثر تواندیم مقاومت مقدار باشد، شده تیرعا( هیثان
( هی ثان  ۵  ای  هیثان  4/0  در  مدار  قطع  مانند)  ل یمسا  ریسا  نکه یا  شرط  به   شود  یم  استفاده  ینیرزمیز  یها  کابل  از  انحصارا  که  ییها  ستمیس  در(  ج
 . ندارد یچندان  تیاهم مقاومت مقدار باشد، شده تیرعا
 چکدام یه( د

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


 23 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

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

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

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

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

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

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

 ی بها  باشد،  ساعت  رلووا یک  1۵00  و  ساعت  لوواتیک  2000  بیترت  به  زین  یمصرف  ویراکت  و  ویاکت  یها  توان  و  باشد  وات  لویک  80  ساختمان
 باشد؟یم چقدر روزه 30 دوره کی یط در ساختمان نیا از قبل دوره کی یپرداخت

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

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

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

2000
cos 0.8

2000 1500

P Ph

S Ph Qh
 = = = =

+ +
  

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

                                                                                                             0.9 0.9
1 1 0.125

0.8
PD

PF
= − = − = 

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

                                            ( )( ) ( )( )1 1 0.125 90 2000 101.25 2250B PD BD BDP A B A B= + + = + + = + 

 گزینه ب صحیح است.

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

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

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

 ت و معدن )کلیک کنید(دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنع
 حیصح  باشد،  phone-IP (Ip)  تحت  نوع   از  آن   تلفن  ستمیس  که  یساختمان  خصوص  در  ر یز  یها  نهیگز  از  کی  کدام  مشترک    (51  پرسش
 است؟
 . ردیگ یم قرار استفاده  مورد متعارف  تلفن ستمیس با مشترک ای و  مستقل صورت به تواند یم( الف
 . باشد ینم مجاز متعارف تلفن ستمیس با  آن بودن  مشترک( ب
 . ردیگ قرار یبردار بهره مورد وتریکامپ شبکه با مشترک بستر  کی در تواندیم( ج
 . است حیصح دو هر ج و الف یها نه یگز( د

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

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

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

 در  ولتاژ  افت  است،  شده   استفاده  یاصل   یتابلو  از   متر   2۵0  فاصله  درولت    380  ولتاژ  سطح  با  8۵/0  توان  بیضر ،  P=200kW  مشخصات
 است؟ چقدر( یاهم مقاومت لحاظ  با فق  دوم روش  در و کابل راکتانس  و یاهم مقاومت لحاظ با اول روش ) روش  دو در کابل  ریمس

R=0.13 Ω/km, X=0.04 Ω/km 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
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https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 % ۵/4 کابل به سناراکت احتساب بدون -  %۵/4 کابل راکتانس احتساب با( الف
 % 36/۵ کابل به سناراکت احتساب بدون - %36/۵ کابل راکتانس احتساب با( ب
 % 36/۵ کابل  به سناراکت احتساب بدون - % ۵/4 کابل راکتانس احتساب با( ج
 % ۵/4 کابل به سناراکت احتساب بدون -%36/۵ کابل راکتانس احتساب با( د

                                                                      طبق رابطه افت ولتاژ: پاسخ(

( )
2

100 .cos .sin
%

cosL

LP R X
V

U

 



+
 =

 

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

 به صورت محاسباتی نیز به این اعداد می شود رسید.

با راکتانس:  
( ) ( )

2 2

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

cos 380 0.85L

LP R X
V

U

 



+    + 
 = = =


 

بدون راکتانس:                      
( ) ( )

2 2

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

cos 380 0.85L

LP R X
V

U

 



+   
 = = =


 

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

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

                                                              داریم: 13مبحث  1۵۵صفحه   9-2-1طبق آیین نامه پ  پاسخ(
. p

sc

tot

C U
I

Z
  

0.95آمپری:          16است. طبق مشخصه کلید  0/ 9۵ولت و   230به ترتیب  Cو  PUکه مقادیر  230
1.37

10 16
tot totZ Z


 →  


 

 گزینه ج صحیح است.

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

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

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

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

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

، برای 13مبحث    73صفحه    2-1-6-13طبق بند »ث« آیین نامه    پاسخ(
تا   مینیاتوری  از    1/ ۵کلیدهای  اتوماتیک کیلو  خودکار  کلید  یا  فیوز 

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

کلیدهای   شکل،  این  در  است.  اشتباه  ندارد،  محدودکنندگی  خاصیت 
های   قدرت  با  در صورت   10و    6،  3،  ۵/1مینیاتوری  که  بوده  کیلوآمپر 

کیلوآمپری منهدم   ۵/1آمپری، کلید مینیاتوری    100استفاده از کلید یا فیوز  

MCB

16A

1.5 kA

و           

MCB

16A

3 kA

MCB

16A

6 kA

MCB

16A

10 kA
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 25 98طراحی مهر نظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

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

گزینه د  آمپری، کلیدها مشکلی از جهت جریان دهی ندارد.    63می شود )گزینه های الف و ب اشتباه است(، اما در صورت استفاده از کلید  
 صحیح است. 

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

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

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

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

 گزینه ج صحیح است. ، 2مبحث  43صفحه  4-3-۵-8طبق آیین نامه  پاسخ(

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

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

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

.  از ترانسفورماتور  یریبارگ  بیضر:  aو    ترانسفورماتور  ینام  تی رف:  16700WkP  ،nS=:  یمس در بار نام  تلفات،  W=3300aPتلفات آهنی:  

                                                                    .          فرض شود کیتوان عدد  بیضر
( )2

100 100
a k

nc

P a P

aS os




+
= −    

 :دی پاسخ ده ۵7و  ۵6 یپرسش ها به
1 یریبارگ بیتلفات ترانسفورماتور در ضر  طراحی (56  پرسش

2
 باشد؟ یچقدر م  

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

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

 گزینه الف صحیح است.

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

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

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

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

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

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

0.4445
16700

a

k

P
a

P
= = =  

2حال در رابطه تلفات جاگذاری می شود:                      23300 0.4445 16700 6599.6Loss a k kP P a P W= +  == + 
  گزینه ج صحیح است.
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

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

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

 (پدیت و ...های جامع، آپشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 نهیبرخوردار هستند، کدام گز  یکیکه از حفا ت مکان  یاضاف   یهمبند  یها   یحداقل سطح مقطع هاد  ریدر شکل ز  مشترک  (5۸  پرسش
 است؟

A B C D E

هادی هم بندی اضافیکابل تغذیه دستگاه برقی

ستون
تابلوی فلزی

برق

24 25 1 16mm + 

23 6mm

23 1.5mm

24 35 1 16mm + 

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

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

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

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

  نهیاست )گز  مترمربعیلیم  ۵/2  یاضاف  همبندی  ی، حداقل سطح مقطع هاد13مبحث    1۵9صفحه    1-6نامه پ    نییآ  «الف  »طبق بند    پاسخ(
کند،   یکه دو دستگاه را بهم وصل م یاضاف  یهمبند یحداقل سطح مقطع هادهمان صفحه،  1-6-3نامه پ  نییب اشتباه است(. طبق آ

است.   مترمربعیلیم  ۵/2حداقل  ،  BCو   AB یکابلها  یپس برا  و از طرفی حداقل  ابشد   کمت  ،یحفاظت  ین هاد یاز سطح مقطع کوچکت   دینبا

 ی، هاد 1-6-4نامه پ  نییکوچکتر( است. طبق آ یحفا ت   ی)هاد مترمربعیلیم 6 طبق موارد گفته شده سطح مقطع مناسب زی، نCDی برا
حداقل سطح مقطع هادی  مدار کوچکتر باشد، پس  یحفا ت   یاز نصف سطح مقطع هاد دینبا گانه،یب یمتصل شده به هاد  اضافی همبندی

 گزینه الف صحیح است.  .( باشدمترمربعیلیم 10 یعنی) مترمربعیلیم 16نصف  دی، حداقل باDEهمیندی اضافی مسیر 

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

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

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

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

 صورت  به  خود،  یشغل   تیموقع  از  استفاده  سوء  علت  به  ها  استان  از  یکی   ساختمان  یمهندس  نظام  سازمان  ی اعضا  از  یکی  مشترک  (59  پرسش
  ریز  یها نهیگز از کی کدام صورت  نیا در(. 4 درجه مجازات) است شده   محروم کار به اشتغال پروانه از استفاده از  سال دو مدت به ی قطع
 است؟ حی صح یو یبرا یتبع یانتظام مجازات مورد در
 عضو   سمت  به  شدن  انتخاب  ای  یتصد  از  تی محروم  و  سال  ۵  تا  استان  سازمان  رهیمد  ئتیه  عضو  سمت به  شدن  انتخاب  از  تیمحروم(  الف
 سال 6 مدت به یمهندس نظام یانتظام یشورا و یمرکز یشورا  استان، یمهندس نظام بازرس  و یانتظام یشورا
  عضو   سمت  به  شدن  انتخاب  ای  یتصد  از  تیمحروم و  سال  ۵  تا  استان  سازمان  رهیمد  ئتیه  عضو  سمت به  شدن  انتخاب  از  تیمحروم(  ب

 سال 4 مدت به یمهندس نظام یانتظام یشورا و یمرکز یشورا  استان، یمهندس نظام بازرس  و یانتظام یشورا
  یانتظام  یشورا  و  یمرکز  یشورا  استان،   یمهندس   نظام  بازرس   و  یانتظام  یشورا  ره،یمد  ئتیه  عضو  سمت  به  شدن  انتخاب  از  تیمحروم(  ج

 سال  ۵ مدت به یمهندس نظام
 سال ۵ مدت به کشور و استان یمهندس نظام سازمان ارکان همه در شدن انتخاب ای حضور از تیمحروم( د

 ب صحیح است.  گزینه تصویب نامه هیات وزیران ،  90مجازات انتظامی تبعی ماده  2اصالحیه بند  ( طبقپاسخ

 نظارت-کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 96صفحه  8-2-3-4بخش  طالیی( انطباق با محصوالت آکادمی
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

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

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

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

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

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

 نظارت-کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 122صفحه 
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

)طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  [ مبحث سیزدهم  1]
139۵. 

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

 . 1382از  زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 
 . 1382[ آلدیک موسسیان، راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، نشر توسعه ایران، تهران، 4]
 . 1384برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات برقی، انتشارات یاوریان، اردبیل، [ حسین شایقی، نکات ۵]

 . 139۵انتشارات یاوریان، اردبیل، ، محمد حاجی وند، تاسیسات برق پالس،، محمد کریمی،[ 6]
قه بندی شده  درس آزمون تاسیسات برق ساختمان به انضمام آزمون های طببان و توحید جعفری، [ محمد کریمی، محمدحسین دیده7]

 . 1394(؛ انتشارات یاوریان، اردبیل، 76-93سالهای )
و پرسش وند،  ، محمد حاجیشهسواری، علی  محمد کریمی[  8] برقیهای طبقهدرسنامه  تاسیسات  نظام مهندسی  آزمون  ،  بندی شده 

 . 139۵انتشارات یاوریان، اردبیل، 

 . 139۵، انتشارات دیباگران، تهران،  های کارشناسی رسمیآزمون باحث مهندسی برق در  ، موندمحمد حاجی،  محمد  کریمی، [  9]
نشر توسعه ایران، تهران،    ها(،مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان  دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،[  10]

139۵. 
 (1392) یران، تهران، (، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه امبحث اول )تعاریف[ 11]

  (1384(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوم )نظامات اداری[ 12]

 ( 139۵(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث سوم )حفا ت ساختمانها در مقابل حریق[ 13]

 ( 1392(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )دوازدهم )ایمنی و حفا ت کار در حین اجرامبحث  [  14]

  (1389(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )جویی در مصرف انرژیمبحث نوزدهم )صرفه[ 1۵]

 (139۵(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )یرعاملمبحث بیست و یکم )پدافند غ[ 16]

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

، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران،  اجرائی آنهای  نامهقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین[  18]
 (1390تهران، )

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

 


