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 9315 اسفند (A) طراحی برقیتأسیسات کلید سؤاالت آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته 

 پاسخ شماره سؤاالت   پاسخ شماره سؤاالت

1 3   31 2 

2 4   32 1 

3 4   33 4 

4 1   34 3 

5 4   35 1 

6 3   36 2 

7 4   37 3 

8 2   38 3 

9 1   39 4 

11 2   41 2 

11 1   41 2 

12 3   42 3 

13 2   43 2 

14 3   44 3 

15 1   45 4 

16 2   46 1 

17 4   47 1 

18 1   48 4 

19 3   49 3 

21 1   51 4 

21 2   51 3 

22 4   52 4 

23 1   53 1 

24 4   54 2 

25 4   55 3 

26 3   56 1 

27 3   57 3 

28 2   58 1 

29 4   59 2 

31 1   61 1 
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               5صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

مدار تك فاز مي باشد، از سه محل ورودي و به صورت يكپارچه كنترل 6قرار است روشنايي يك سالن بزرگ كه شامل-1
  گردد. مناسب ترين روش كنترل چه مي باشد؟

  )استفاده از كنتاكتور و شبستي هاي قطع و وصل در محل هاي ورودي1
  ديل در محل هاي ورودي)استفاده از كنتاكتور و كليدهاي تب2
  ) استفاده از كنتاكتور، رله ضربه اي و شستي هاي قطع و وصل در محل هاي ورودي3
  ) استفاده از كنتاكتور، رله ضربه اي و كليدهاي تبديل در محل هاي ورودي4
  

  صحيح است.  3گزينهجواب:
توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهبعد آزمونروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  ر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذك
  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص اجراي لوله به صورت روكار روي ديوار يا سقف صحيح است؟-2
  ميلي متر از ديوار و يا سقف فاصله داشته باشد. 6)لوله بايد حداقل1
  ه باشد.ميلي متر از ديوار و يا سقف فاصله داشت10)لوله بايد حداقل2
  )لوله مي تواند با ديوار و يا سقف تماس داشته باشد.3
  )هر نوع جنس لوله شرايط خاص خود را دارد.4
  

  صحيح است. 1گزينه13مبحث54صفحه 6-2-6-13براساس بندجواب:
هبعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  انونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و ق
چنانچه در يك تابلوي برق سه فاز امكان متعادل كردن بارهاي خروجي تابلو بين فازها امكان پذير نباشد، كداميك از-3

  گزينه هاي زير صحيح است؟
  )بايد سطح مقطع هايد فازها و سطح مقطع هادي خنثي را افزايش داد.1
  )بايد سطح مقطع هادي فازها را افزيش داد.2
  بايد سطح مقطع هادي خنثي را معادل سطح مقطع هادي فازها انتخاب كرد.)3
  )وسيله حفاظتي تاباو بايد هادي خنثي را نيز قطع كند.4

  صحيح است.  3گزينه13مبحث  50صفحه 8-0-6-13بند 3قسمت يادآوريبراساسجواب:
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               6صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

مون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهبعد آزروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون

  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص مدار تغذيه كننده بلندگوها صحيح است؟-4
1(25A    2( 6KA    3( 250A    4( 500A  
  

  صحيح است. 2گزينه13مبحث41صفحه 1- 2-1-5-13بند 7يادآوريقسمتبراساسجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comشنهادات خود را با ايميللطفا نظرات و پي

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص مدار تغذيه كننده بلندگوها صحيح است؟-5
  ط تغذيه بلندگوها فاقد هادي داراي پرده فلزي زمين شده باشد، در داخل لوله فوالدي اجرا گردد.)چنانچه خ1
  )چنانچه  تغذيه بلندگوها داراي هادي پرده فلزي زمين شده باشد، اجراي آن در داخل لوله پالستيكي بالمانع مي باشد.2
پرده فلزي زمين شده باشد، اجراي آن در داخل لوله پالستيكي)صرفنظر از اينكه  تغذيه بلندگوها دارا و يا فاقد هادي3

  مجاز مي باشد.
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه4
  

  صحيح است.  4گزينه  13مبحث67صفحه  3-4-8- 13براساس بند  جواب:
زادهبعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تنروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا
  حداقل فاصله نصب كابل هاي برق (بدون لوله) بر روي ديوار چقدر است و نوع بست كابل چگونه بايد باشد؟-6
  سانتي متر با بست پالستيكي دو پيچه 2)حداقل1
  سانتي متر با بست فلزي دو پيچه 2)حداقل2
  سانتي متر با بست فلزي يك پيچه 1)حداقل3
  ديوار چسبيده باشد و با بست پالستيكي دو پيچه)كابل بايد به4

  صحيح است.  1گزينه  13مبحث  51صفحه    2-1- 6-13براساس بند   جواب:
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               7صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

16كليد مينياتوري براي حفاظت يك-7 تك فاز مورد استفاده در واحدهاي مسكوني چند آمپر بايدAمدار شامل پريزهاي
  باشد؟ (از ضرايب كاهش باردهي كليدهاي مينياتوري صرفنظر مي شود.)

116   نيزبيشتر باشد.A)برحسب نياز مي تواند از
  باشد.16A)بايد2
316   بيشتر باشد.A)نبايد از
  )داده ها براي حل مسئله كافي نمي باشد.4
  

  101(تابلوهاي فرعي روشنايي) صفحه    3-5-5و براساس بند13مبحث  59صفحه  2-2-7- 13براساس بندجواب:
  صحيح است. 1گزينه  110-1نشريه

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاال و در فاصله زماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار ب
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

ميليبا حساسيتRCDچنانچه در اثر وجود هارمونيك هاي ناخواسته در مدارهاي مصرف كننده عملكرد كليدهاي-8
ا مي توان به عنوان حفاظت در برابر برقبا حساسيت هاي زير رRCDآمپر با مشكالتي روبرو گردد، كداميك از كليدهاي

  گرفتگي استفاده نمود؟
  ميلي آمپر100با حساسيتRCD)كليد1
  ميلي آمپر0با حساسيتRCD) كليد2
  ميلي آمپر500با حساسيتRCD) كليد3
  )هيچكدام4
  

  صحيح است. 4گزينه  13مبحث46صفحه  2-6-2-5-13براساس بندجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزسرعت بسيار باال و در فاصله زماني چنداين پاسخنامه با

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
n@gmail.com   مطرح نماييدPouranGilaلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               8صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

حداقل عمق (ارتفاع) حفر كانال براي كابل كشي فشار ضعيف با رعايت حداقل فاصله كابل از سطح زمين با شرايط نصب-9
  سانتي متر مي باشد) 5بل برابركابل طبق مقررات مبحث سيزدهم، چقدر بايد باشد؟ (قطر كا

  سانتي متر75)4    سانتي متر80)3    سانتي متر70)2    سانتي متر5/82)1
  

  صحيح است. 3گزينه13مبحث52صفحه 4-5-1-6-13و 1- 5-1-6-13براساس بندهايجواب:
دكتر تن زادهبعد آزمون توسط گروه آموزشيروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  وعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجم
اگر در پست برق براي تجهيزات فشار متوسط و ترانسفورماتور و تجهيزات فشار ضعيف از يك الكترود اصتال زمين-10

  مشترك (حفاظتي و ايمني) استفاده كنيم، كداميك از گزينه هاي زير صحيح نمي باشد؟
  كيلومتر باشد. 3ر زمين هر كدام حداقل)طول كابل هاي ورودي و خروجي فشار متوسط مدفون د1
  كيلومتر باشد. 3)مجموع طول كابل هاي ورودي و خروجي فشار متوسط مدفون در زمين2
  اهم باشد. 1)مقاومت الكترود زمين مشترك نبايد بيشتر از3
ي كابل و در تماس)كابل هاي ورودي و خروجي فشار متوسط هركدام به طول يك كيلومتر با شيلد هادي روي اليه بيرون4

  مستقيم با خاك
  

راهنماي طرح و177صفحه  IECطبق 4P2-2-5و براساس بند    13مبحث104صفحه 7-9-1براساس بند پجواب:
  صحيح است.  2اجراي تاسيسات برقي گزينه

ن زادهبعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  ا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرع

موتوري سه فاز با قدرت-11 22KW hpآمپر مفروض است. چنانچه موتور فوق به صورت5/43و شدت جريان نامي
  مثلث راه اندازي گردد، مناسب ترين آمپراژ رله بي متال كه براي تغذيه موتور استفاده شده است، چقدر مي باشد؟-ستاره

1(28 40A    2(22 32A    3(40 50A    4(45 63A  
  

  صحيح است.  2گزينه110-1نشريه  111صفحه   2-5براساس جدولجواب:
ي دكتر تن زادهبعد آزمون توسط گروه آموزشروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               9صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  موعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مج

TNكداميك از كابل هاي اشاره زير مربوط به سيستم-12 Cمي باشد؟  
1( 2 25 4 ,4 10mm NY Y mm NY Y   
2( 2 24 6 ,4 16mm NY Y m NY Y   
3( 2 24 10 ,3 25.16mm NY Y mm NY Y   
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه هاي4
  

 3راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي گزينه  409صفحه 7P4-2و بند410صفحه  7P3-3براساس جدولجواب:
  صحيح است.

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  ي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نم

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  موارد كاربرد كليد دوپل چه مي باشد؟-13
  )قطع و وصل هم زمان دو فاز2    مان يك فاز و يك نول)قطع و وصل هم ز1
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه هاي4      )قطع و وصل دو مدار3
  

  صحيح است.  4گزينه  110-1نشريه  49صفحه 3-2-3-3براساس بندجواب:
دكتر تن زادهبعد آزمون توسط گروه آموزشيروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  وعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجم
  مناسب ترين وسيله نصب شده براي قطع و وصل يك كولر در بام و در مجاورت كولر چه مي باشد؟-14
  )ايزوالتور تك پل واترپروف با بدنه آلومينيوم دايكاست با دسته اهرمي و يا گردان1
  اهرمي و يا گردان)ايروالتور سه پل واترپروف با بدنه آلومينيوم دايكاست با دسته2
  )كليد مينياتوري سه پل3
  ) كليد مينياتوري تك پل4
  

  صحيح است. 2گزينهجواب:

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               10صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  ي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نم

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  يط الزم به عنوان الكترود زمين استفاده كرد؟كداميك از گزينه هاي زير را مي توان در صورت وجود شرا-15
          )غالف هاي هادي كابل ها1
  )اجزاي فلزي سازه ها2
          )لوله كشي آب(فلزي)3
  )هر سه گزينه صحيح است.4
  

  صحيح است. 4راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي گزينه  101صفحه  2-4براساس بند  جواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزو در فاصله زماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  ح نماييدمطرPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  اميك از گزينه هاي زير در خصوص پله هاي برقي صحيح است؟كد-16
  )پله هاي برقي بايد قابليت حركت در دو جهت باال و پايين را داشته باشد.1
   و پايين را داشته باشد.) پله هاي برقي بايد قابليت حركت در يك جهت باال2
  )فقط در ساختمان هايي كه ريسك حريق باال باشد، پله هاي برقي بايد قابليت حركت در دو جهت باال و پايين را داشته باشد.3
متر باشد، پله هاي برقي بايد قابليت حركت در دو جهت5)فقط در ساختمان هايي كه ارتفاع كف به كف طبقات بيش از4

  ن را داشته باشد.باال و پايي
  

  صحيح است. 1گزينه15مبحث45صفحه 1-4-3-15براساس بندجواب:
را داشته باشد.تغيير جهت حركت پس از تخليهدر دو جهت پايين و باالپلكان برقي و پياده رو متحرك بايد قابليت حركت

  ايد توسط  مسافرين قابل تغيير باشد.كامل افراد به عهده تكنسين مقيم و مسئول پلكان برقي مي باشد.جهت حركت نب
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               11صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  كداميك از كابل هاي شبكه زير از نوع بدون هالوژن و ديرگذار مي باشد؟-17
PVهمراهSSTP)كابل1   PVCياLSZHهمراه با پوششUTP)كابلC      2با پوشش
PVهمراه باSFTP)كابلLSZH  4همراه با پوششUTP)كابل3   Cپوشش
  

صحيح است.  3گزينه :جواب
است كه حاوي مواد پالستيكي حامل هالوژن بوده و در هنگام آتش سوزي گاز سميPVCروكش كابلها عموما از جنس

LSZH   (lowهالوژن كه باعث خفگي مي شود، منتشر مي كند. روكش smoke zero halogen)  
  براي ساخت روكش كابل استفاده مي شود.LSZHناز مواد بدون هالوژ

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comميللطفا نظرات و پيشنهادات خود را با اي
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  د؟زمان دوره تناوب براي بازديد جريان الكتريكي در موتورهاي الكتريكي در حال نصب و در حال كار چه مي باش-18
  )هر دو سال يك بار4    )ساالنه يك بار3    )هر شش ماه يك بار2    )هر سه ماه يك بار1
  

  صحيح است. 3گزينه22مبحث64صفحه   1- 7-22براساس جدولجواب:
  دوره تناوب بازرسي 1-7-22جدول شماره

  زمان دوره تناوب  شماره بند  موضوع  شماره
  ساالنه يك بار  22-7-12-1  تابلوهاي برق  1
  ساالنه يك بار  22-7-12-2  رله حفاظتي  2
  ساالنه يك بار  22-7-12-3  كليدهاي اتوماتيك  3
  ساالنه يك بار  22-7-12-4  كابل، كانال و باس داكت  4
  ساالنه يك بار  22-7-12-5  ترانسفورماتور  5
  ساالنه يك بار  22- 7-12-6  باطري و شارژ باطري  6
موتورهاي  7

الكتريكي در
حلت نصب و

  ل كاردر حا

  ماه يك بار 6هر  الف- 22-7-12-7  بازديد ظاهري
اندازه گيري دماي باتالق و سيم پيچ  

  ها
  الف- 7-12-7-22

  
  ب- 7-12-7-22

  ماه يك بار 6هر
  

  ماه يك بار 6هر  اندازه گيري و كنترل لرزش
  ساالنه يك بار  آزمايش روغن
  ساالنه يك بار  جريان الكتريكي

  ساالنه يك بار  مقاومت عايقياندازه گيري
موتورهاي  8

الكتريكي در
حالت نصب و

  بي بار

    شاخص پالريزاسيون
  ب- 7-12-7-22

  هر پنج سال يك بار

  ساالنه يك بار

  ساالنه يك بار  مقاومت اهمي سيم پيچ ها
    پ- 7-12-7-22

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               12صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

ن توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهبعد آزموروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  كر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذ

بازرس كه مسئوليت بازرسي از ساختمان مطابق الزامات مبحث بيست و دوم مقررات ملي ساختمان را به عهده دارد،-19
  قرارداد كاري خود را با چه كسي منعقد مي نمايد؟

          )مالك1
  )مسئول نگهداري ساختمان2
          )بهره بردار3
  نظام مهندسي استان)سازمان4
  

  صحيح است. 2گزينه  22مبحث   3صفحه 6-3-1-22براساس بندجواب:
شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي پروانه اشتغال به كار و صالحيت الزم از وزارت راه و شهرسازي بوده و بر مبناي

بق الزامات اين مبحث را دارد . حقيقي ياقرارداد منعقده با مسئول نگهداري ساختمان، مسئوليتبازرسي از ساختمان مطا
باشد . بازرس بايد نتيجه بازرسي را به صورت كتبي به مسئول نگهداري22-1- 4حقوقي بودن بازرس بايد مطابق بند

  ساختمان اعالم نمايد.
ادهبعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و
  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص نقطه خنثاي فشار ضعيف صحيح است؟-20
  )نقطه خنثاي فشار ضعيف بايد به الكترود زمين ايمني وصل گردد.1
  ) نقطه خنثاي فشار ضعيف بايد به الكترود زمين حفاظتي وصل گردد.2
  ايمني وصل گردد.-كترود زمين مشترك حفاظتي)تحت شرايطي نقطه خنثاي فشار ضعيف مي تواند به ال3
  هر دو صحيح است. 3و 1)گزينه هاي4
  

  صحيح است. 4گزينه  13مبحث  105صفحه 2-7-9-1و بند الف   پ104صفحه 1-7-9-1براساس بند  پجواب:
تن زادهبعد آزمون توسط گروه آموزشي دكترروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               13صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  رعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه ش
  كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟-21
  )در صورت استفاده از هادي نوع لخت( بدون عايق) براي هم بندي اين هادي بايد از نوع افشان باشد.1
  )هادي هم بندي بايد از نوع لخت (بدون عايق) باشد.2
  )هادي هم بندي مي تواند از نوع هادي با عايق باشد.3
  هر دو صحيح است. 2و 1زينه هاي)گ4
  

  صحيح است. 3گزينه13مبحث  94صفحه 5-1براساس بند  پجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  ي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نم
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  ر (بار بيش از ظرفيت آسانسور) صحيح است؟كداميك از گزينه هاي زير در خصوص جلوگيري از اضافه با-22
  )استفاده از حسگر اضافه بار2        )محدود كردن مساحت كابين1
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه هاي4      )كم كردن سرعت اسمي آسانسور3
  

  صحيح است. 2گزينه15مبحث  6براساس صفحهجواب:
از اضافه بار حسگري را به شيوه هاي مختلف تعبيه مي كنند تاسيستم اضافه بار : در برخي آسانسور ها براي جلوگيري

هنگام سوار شدن مسافر يا گذاشتن بار، بيش از ظرفيت پيش بيني شده در كابين ، ضمن اعالم خبر تا تخليه بار اضافي از
  حركت آسانسور جلوگيري شود.

مون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهبعد آزروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون

  ضربه گير (بافر) عبارت است از:-23
  )وسيله اي براي جلوگيري از برخورد كنترل نشده كابين به كف چاهك1
  )وسيله اي است براي متوقف كردن كابين به هنگام سقوط آزاد آن2
  سرعت فعال شده و سبب توقف كابين مي شود.)وسيله اي است كه در مواقع اضطراري با افزايش غيرعادي3
  )وسيله اي است كه در مواقع افزايش سرعت بيش از حد كابين قفل شده و سيستم ترمز ايمني را فعال مي كند.4
  

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               14صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  صحيح است.1گزينه15مبحث 6براساس صفحهجواب:
كابين و يا وزنه تعادل به كف چاهك بهضربه گير (بافر):وسيله اي ارتجاعي است كه براي جلوگيري از برخورد كنترل نشده

كار مي رود . اين وسيله الزم است طوري طراحي و انتخاب گردد كه قسمتي از انرژي جنبشي كابين را مستهلك كند. بايد
  توجه داشت كه ضربه گير براي متوقف كردن كابين به هنگام سقوط آزاد ان ، طراحي نشده است.

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاال و در فاصله زماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار ب
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  كداميك از گزينه هاي زير براي قسمت هادي بيگانه صحيح مي باشد؟-24
  )ماشين ظرفشويي و قسمت هاي فلزي ساختمان ها1
  )رادياتورها و ماشين لباسشويي2
  ي)لوله هاي فلزي گاز، آب و حرات مركز3
  )هر سه گزينه صحيح است.4
  

  صحيح است.3گزينه  13مبحث  6صفحه  8-3-1- 13براساس بند  جواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  ي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نم
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از گزينه هاي زير قسمت (مدار) برقدار است؟-25
  ) هادي هاي فازها2      ادي هاي فازها + هادي خنثي)ه1
  )هادي هاي فازها +  هادي خنثي + هادي حفاظتي4    خنثي–)هادي هاي فازها + هادي حفاظتي3
  

  صحيح است. 1گزينه13مبحث  5صفحه 6-3-1-13براساس بندجواب:
ط گروه آموزشي دكتر تن زادهبعد آزمون توسروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  بع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر من
  وصل بدنه هادي به ترمينال اصلي اتصال زمين توسط چه هادي انجام مي شود؟-26
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه هاي4     )هادي هم بندي3    )هادي حفاظتي2    )هادي اتصال زمين1

  صحيح است. 2زينه  گ13مبحث98صفحه 6-و شكل پ 6صفحه   9-3-1-13براساس بندجواب:

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               15صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  الزامي مي باشد؟ITبراي كداميك از كاربري هاي زير استفاده از سيستم-27
  )اتاق هاي عمل2          )ذوب فلزات1
  )هر سه گزينه صحيح است.4    در تاالرهاي همايش)چراغ هاي روشنايي ايمين3
  

  صحيح است. 4راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي گزينه253صفحه  11-5- 621براساس بندجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  الن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گي
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
TNتم نيرو از نوعدر يك سيس-28 C S رشته سه فازي وارد تابلو توزيع يك واحد مسكوني كه مصارف 4هرگاه كابل

  نهايي (روشنايي، پريز و تجهيزات ثابت) تغذيه مي نمايد، شود:
  در تابلو اتصال مي يابد.PENكابل به شينهPENيبوده و هادPEرشته است، تابلو توزيع فاقد شينه حفاظتي 4)چون كابل1
  برقرار مي گردد.Jumperدر تابلو باPEوNتابلو متصل شده و ارتباط شينه هايNكابل مستقيما به شينهPEN)هادي2
  برقرار مي گردد.Jumperدر تابلو باPEوNتابلو متصل شده و ارتباط شينه هايPEكابل مستقيما به شينهPEN) هادي3
  دو تابلو  برقرار نمي گردد.  NوPEتابلو متصل شده و هيچ ارتباطي بينPEكابل مستقيما به شينهPEN) هادي4
  

  صحيح است. 3گزينه13مبحث  41صفحه 1-2-1-5-13براساس بخش و بندجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كدام عبارت درمورد كابل كشي در دماي پايين صحيح است؟-29
  درجه سانتي گراد با تمهيداتي مجاز است.3)كابل كشي در دماي كمتر از1
  )جابجايي كابل پيچيده شده بر روي قرقره در دماي كم مجاز نيست.2
  درجه سانتي گراد به هيچ وجه امكان پذير نيست.3)كابل كشي در دماي كمتر از3
  هر دو صحيح است. 3و 2)گزينه هاي4

  صحيح است. 1گزينه13مبحث  52صفحه 2و يادآوري 7-5-1-6-13براساس بندجواب:

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               16صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

تعدادي موتور الكتريكي با توان اكتيو و راكتيو- cos 0.85 از تابلو برق واحدي تغذيه شده اند. ازديدگاه كاهش
  جريان و تلفات انرژي در كابل هاي مدار تغذيه الكتروموتورها، مناسب ترين روش نصب خازن جبران بار راكتيو كدام است؟

  )جبران گروهي با اتصال خازن در ورودي سرويس مشترك1
  تغذيه الكتروموتورها)جبران گروهي با اتصال خازن در تابلو برق2
  )جبران انفرادي با اتصال خازن به صورت موازي با ترمينال هاي تغذيه هر الكتروموتور3
  )جبران گروهي با اتصال خازن در پست ترانسفورماتور4
  

  صحيح است. 3گزينه   :جواب
يدا مي كند و در نتيجهدر اين صورت مولفه ي راكتيو جريان از بخش قبل از احظه ي قرارگيري خازن حذف يا كاهش پ

  جريان و تلفات انرژي كاهش مي يابد.
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comخود را با ايميللطفا نظرات و پيشنهادات

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
اهم باشد،10كلي زمين،اگر در منطقه اي بتوان ثابت نمود كه مقاومت اتصال اتفاقي بين هادي فاز سيستم نيرو و جرم-31

آنگاه مجري مقررات مي تواند حداكثر مقاومت الكتريكي نقطه خنثي سيستم نيرو نسبت به جرم كلي زمين را چه مقدار
  اعالم نمايد؟

  اهم10 )4      اهم2)همواره3    اهم2.9 )2    اهم3.2)1
  

  صحيح است. 2گزينهجواب:

0

50 50
(10) 2.94

50 220 50B E B BR R R R
V

     
 

  

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميلل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               17صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

هاي تداخل امواج الكترومغناطيسكداميك از انواع كابل شبكه ديتا معرفي شده براي كابل كشي در محيط-32 EMIو
  درمجاورت كابل هاي سيستم فشار ضعيف مناسب تر هستند؟

1(UTP(كابل زوج به هم تابيده بدون شيلد و فويل)  2( SFTP(كابل شيلد و فويل دار زوج به هم تابيده)  
3( FFTP(كابل فويل و فويل دار زوج به هم تابيده)  هر دو صحيح است. 3و 2)گزينه4  

  
  صحيح است. 4گزينهجواب:

  اولي با سديم محافظت شده و ديگري با فويل
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  مع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجت
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا
  انتخاب كنتاكتور در مدارهاي:-33
 a،راه انداز موتورهاي القايي bتغذيه بارهاي اهمي در جريان متناوب، مطابق با كداميك از مشخصه هاي زير انجام

  مي گيرد؟
1(: 3a I AC  ,  : 1b I AC    2( : 1a I AC,  : 3b I AC  
3( : 3a I AC  ,  : 2b I AC    4( : 4a I AC  ,  : 2b I AC  
  

  صحيح است. 1گزينهجواب :
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله ز

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  ونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گ
  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص استفاده از وسيله حفاظتي در برابر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشاني صحيح است؟-34
  فاده شود.)توصيه مي شود از وسيله حفاظتي در برابر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشاني است1
  )استفاده از وسيله حفاظتي در برابر اضافه براي پمپ هاي آتش نشاني اختياري مي باشد.2
)توصيه مي شود كه از وسيله حفاظتي در برابر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشاني استفاده شود، منتهي اين وسيله3

  بصري) باشد.- (سمعيحفاظتي نبايد باعث قطع مدار گردد و فقط وسيله اعالن اضافه بار
  

  صحيح است. 3راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي  گزينه  365و364صفحات  4-716براساس بند  جواب:

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               18صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

35-: :aدر اتصال لوله فلزيbكابل و Conduit:به تابلوي برق و جعبه تقسيم از كدام رابط بايد استفاده كرد  
1( :a:   براس بوش با مهرهbبراس بوش با مهره
2( :a:   براس بوش يا مهرهbگلند فلزي يا پالستيكي
3( :a:   گلند فلزي يا پالستيكيbگلند فلزي يا پالستيكي
4( :a:   مستقيم و بدون واسطهbبراس بوش با مهره
  

  صحيح است. 2گزينه13مبحث  54صفحه  8-2- 6- 13براساس بند  جواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comنهادات خود را با ايميللطفا نظرات و پيش

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
بور مي كند. مناسب ترينآمپري از دو محيط مختلف با شرايط نصب متفاوت ع28مطابق شكل كابل تغذيه كننده بار-36

جريان مجاز براي انتخاب سطح مقطع كابل تغذيه با توجه به ضرايب كاهشي جريان كابل 2 1,K Kكدام گزينه است؟  

  
  آمپر28) 4    آمپر50) 3    آمپر35) 2    آمپر40)1
  

  صحيح است. 1گزينهجواب:
باشد بنابراين بدترين شرايط تعيين2و هم محيط1هم پاسخگوي محيطجريان مجاز كابل بايد به اندازه اي باشد كه

  كننده خواهد بود.
    

2

28 28
40

0.7
I A

K
  جريان مجاز كابل  

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  ، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               19صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
با جريان عاملRCDمدار نهايي، از كليدچنانچه در يك -37

Ma
همراه كليد حفاظتي مينياتوري استفاده شود، كدام

  گزينه صحيح است؟
  مي تواند كمتر از جريان كليد مينياتوري انتخاب شود.RCD)جريان كليد1
  از كليد مينياتوري انتخاب شود.مساوي و يا بزرگ ترRCD) جريان كليد2
ارتباطي با جريان كليد مينياتوري نداشته و بر اساس محاسبات اتصال كوتاه در مدار، محاسبه وRCD) جريان كليد3

  انتخاب گردد.
  هر دو صحيح است. 3و 1)گزينه هاي4
  

  صحيح است. 2گزينهجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزباال و در فاصله زماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
جام آن كار، مشمول كداميكسپردن انجام كار حرفه اي به اشخاص فاقد صالحيت فني، حرفه اي و اخالقي الزم براي ان-38

  ير خواهد بود؟زات انتظامي زاز مجا
      )حداقل يك سال و حداكثر سه سال محروميت از كار1
  )مجازات اننظامي از درجه سه تا درجه پنج2
        )مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار3
  )مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج4
  

  صحيح است 2گزينهاصالحيه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 9صفحهبر اساسجواب :
جام آن كار ، مشمول مجازات ازسپردن انجام كار حرفه اي به اشخاص فاقد صالحيت فني، حرفه اي و اخالقي الزم براي ان

  مي شود 5تا 3درجه
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               20صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

در قراردادهاي اجراي ساختمان (پيمان مديريت) مسئوليت تمامي عمليات اجراي ساختمان، تعيين پيمانكاران براي هر-39
يك از قسمت هاي ساختمان، تعيين پيمانكاران براي هر يك از قسمت هاي ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده چه

  است؟كسي
  )مالك يا نماينده قانوني او1
  )مدير2
  )در هر بخش بر عهده پيمانكاران مربوطه است.3
  )با تعيين سازمان استان برعهده پيمانكاران جزء است.4
  

  صحيح است 2گزينه161صفحه 2مبحث  3-4بند 4بر اساس مادهجواب :
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  صحيح نمي باشد؟بر اساس مفاد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان كداميك از گزينه هاي زير-40
اظت اتوماتيك يا غير اتوماتيك و رله حرارتي)براي حفاظت مدارهاي الكتريكي با حساسيت باال مي توان از كليدهاي حف1

  مناسب استفاده نمود.
  )بايد از نصب هر گونه چراغ روشنايي آويزان و معلق از سقف اجتناب نمود.2
  )نصب چراغ هاي اضطراري در سرويس هاي بهداشتي الزامي است.3
  ييرات ولتاژ و جريان اضافي استفاده نمود.)در طراحي تابلوهاي برق ساختمان ها بايد از تجهيزات حفاظتي در مقابل تغ4
  

  صحيح است. 1گزينه21مبحث   41صفحه  10-1-3-5-21براساس بندجواب:
  نصب چراغهاي اضطراري در سرويس هاي بعهداشتي الزامي است.6-1-3-5-21
  از نصب هرگونه چراغ روشنايي آويزان و معلق از سقف بايد اجتناب نمود.8-1-3-5-21

از كليدهاي حفاظت اتوماتيك داراي ميله مغناطيسيبايدبراي حفاظت مدارهاي الكتريكي با حساسيت باال10-1-3-5-21
  و رله حرارتي استفاده شود.

در طراحي تابلوهاي برق ساختمانها بايد از تجهيزات حفاظتي در مقابل تغييرات ولتاژ و جريان اضافي16-1-3-5-21
  استفاده نمود.

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزا سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چنداين پاسخنامه ب
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

an@gmail.com   مطرح نماييدPouranGilلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               21صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

41-PV قائم رويميلي متر كه به صورت 6بدون زره با قطر خارجيCحداكثر فاصله پست هاي نگهدارنده كابل هاي
  ديوار نصب مي گردند چقدر مي باشد؟

  سانتي متر25)4    سانتي متر18)3    سانتي متر 6)2    سانتي متر12)1
  

  صحيح است. 3گزينه  جواب :
(1.5)(20 ) (1.5)(20 6) 180 18D mm cm    حداكثر فاصله اي بستها  

آموزشي دكتر تن زادهبعد آزمون توسط گروهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  سيستم نيروي برق مورد طراحي براي تاسيسات برق يك بيمارستان چه مي باشد؟-42
1( TN S          2( TN C S         
3( TN C          4هردو صحيح است. 2و 1ه)گزين  
  

  صحيح است.4گزينه13مبحث 1صفحه1-40-13براساس بندجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  اق عمل در يك بيمارستان چه مي باشد؟سيستم نيروي برق ات-43
1( IT            2( TN S  
3( TN C S           4هر دو صحيح است. 3و 2)گزينه  
  

راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي253صفحه  11-5- 621ند  بو13مبحث  86صفحه 3-1پراساس بندبجواب :
  صحيح است.1گزينه  

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله ز
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               22صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

TNكداميك از گزينه هاي زير براي تبديل يك سيستم-44 Sبه سيستمITاتاق عمل بيمارستان براي تغذيه)
  سيسات و تجهيزات اتاق عمل) در يك سيستم تك فاز صحيح است؟تا
380)استفاده از يك ترانسفورماتور با ضريب تبديل1   ولت380:
220) استفاده از يك ترانسفورماتور با ضريب تبديل2 :   ولت220
210) استفاده از يك ترانسفورماتور با ضريب تبديل3   ولت12:
220) استفاده از يك ترانسفورماتور با ضريب تبديل4 :   ولت24
  

  صحيح است. 2گزينهجواب :
  تبديل يكاستفاده از ترانس ايزوله با نسبت

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  مع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجت

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  ي بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي بردار

  متر مفروض است. حداقل ابعاد اتاق ترانسفورماتور چقدر مي باشد؟ 2/1متر و عرض 2ابعاد يك ترانسفورماتور به طول-45
13.6 2.8)طول 24      مترمتر، عرض 2.8) طول   مترمتر، عرض
33.6 3) طول 44      مترمتر، عرض 3) طول   مترمتر، عرض
  

  صحيح است. 1گزينه  13مبحث  31الف   صفحه 2-3-2-4- 13اساس بند  برجواب:
2 2 0.8 3.6m   طول  
1.2 2 0.8 2.8m   عرض  

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  چقدر مي باشد؟1600KVAحداقل سطح مقطع كانال هواي ورودي يك اتاق ترانسفورماتور با ظرفيت طول-46
  متر مربع2.5 )4  متر مربع2.27 )3  متر مربع1.81) 2    متر مربع1.14)1
  

  صحيح است. 3گزينه13مبحث29فحه  ص   1براساس جدولجواب:
2.5

2.27
1.1 1.1

mo
i

s
S     

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               23صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزباال و در فاصله زماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  حداكثر فاصله پريزهاي برق روي ديوار صاف و بدون مانع در يك واحد مسكوني چند متر مي باشد؟-47
  )محدوديتي در اين خصوص وجود ندارد.4  متر 5 )3    متر3 )2  متر1.5 )1
  

  صحيح است. 2گزينه   13مبحث  71صفحه   2-1-1-9- 13اساس بند  برجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  ن مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اي

كداميك از روش هاي زير جهت زير صرفه جويي انرژي و جلوگيري از استهالك پلكان برقي و پياده روي متحرك در-48
  مكان هاي كم ترافيك استفاده مي شود.

  )كاستن سرعت حركت پلكان برقي1
  )توقف پلكان برقي2
  زمان كاري آن به هيچ وجه مجاز نمي باشد.)كاستن سرعت و يا توقف پلكان برقي در3
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه هاي4
  

  صحيح است. 4گزينه  15مبحث    46صفحه 9-4-3-15براساس بندجواب:
مكان هاي كم ترافيك جهت صرفه جويي انرژي و جلوگيري از استهالك پلكان برقي و پياده رو متحرك، الزم است بادر

يكي سيستمي تعبيه گردد كه در بازه هاي زماني عدم استفاده افراد، ازاستفاده از چشم الكترونيك و يا حسگرهاي مكان
  سرعت حركت دستگاه كاسته شده و يا متوقف گردد.

  
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  ن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيال
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  موعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مج
  

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               24صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص هدايت الكتريكي شينه هادي حفاظتي در يك تابلوي برق سه فاز صحيح است؟-49
  )قابليت شينه هادي حفاظتي بايد معادل هادي هاي برقرار باشد.1
  ) قابليت شينه هادي حفاظتي بايد نصف هادي هاي برقرار باشد.2
  يت شينه هادي حفاظتي بايد يك و نيم برابر هادي هاي برقرار باشد.) قابل3
  )قابليت شينه هادي حفاظتي بايد دو برابر هادي هاي برقرار باشد.4
  

  صحيح است.1گزينه  13مبحث  41صفحه 1-2-1-5-13بند  قسمت وبراساسجواب:
ه آموزشي دكتر تن زادهبعد آزمون توسط گروروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از گزينه هاي زير در خصوص زاويه شيب پلكان برقي صحيح است؟-50
  درجه بيشتر باشد.)زاويه شيب پلكان برقي تحت هيچ شرايطي نبايد از1
35متر بر ثانيه باشد، زاويه شيب پلكان برقي تا 75/0متر و حداكثر سرعت آن 6)در صورتي كه حداكثر ارتفاع ارتفاع پله2

  درجه قابل افزايش است.
35متر بر ثانيه باشد، زاويه شيب پلكان برقي تا 5/0متر و حداكثر سرعت آن 6) در صورتي كه حداكثر ارتفاع ارتفاع پله3

  درجه قابل افزايش است.
  درجه قابل افزايش مي باشد.35هيچ شرايطي تا)زاويه شيب پلكان برقي بدون4
  

  است.صحيح 3گزينه15مبحث  41صفحه11-1-3-15براساس بندجواب:
متر بر5/0متر و حداكثر سرعت آن 6تفاع پلهدرجه بيشتر شود.در صورتي كه حداكثر ارشيب پلكان برقي نبايد ازاويهز

  درجه قابل افزايش است35اويه تاثانيه باشد اين ز
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  ري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عا
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  .هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است..
  تعداد شستي احضار در كابين آسانسورهاي خودروبرو چند عدد مي باشد؟-51
  )دو عدد2          )يك عدد1
  )اين تعداد با توجه به ظرفيت آسانسور خودروبرو مشخص مي شود.4          )سه عدد3
  

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               25صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  صحيح است. 2گزينه  15مبحث33صفحه 7-5-2-15براساس بندجواب:
در هر كابين بايد دو شستي احضار در دو سمت ديواره كابين نصب شود. محل قرارگيري اين شستي ها بايد به گونه اي باشد

اننده خودرو هنگام ورود و خروج از هر دو سمت امكان دسترسي به دكمه هاي طبقات و كليدهاي توقف اضطراري راكه ر
  دارا باشد.

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زم
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

:1:1يك بانك خازن با رگوالتور-52 2 : 2 : 4 : كيلوار مي باشد. مناسب ترين بانك خازن از بابت تعداد140داراي ظرفيت4
  ي باشد؟پله و ظرفيت هر پله چه م

1( 7 1 20KVAR  
2(    1 20 3 1 40KVAR KVAR    
3(      2 1 10 2 1 20 2 1 40KVAR KVAR KVAR      
  )هر سه گزينه صحيح است.4
  

  صحيح است 3گزينهجواب :
خواهند بود پله هاي سوم و چهارمAباشد، پله هاي اول و دوم داراي ظرفيتAاگر ظرفيت كوچكترين پله ي خازني برابر

  :ذال،4Aو پله هاي خازني پنجم و ششم داراي ظرفيت2Aداراي ظرفيت
2 2 4 4 140 14 140 10A A A A A A A A KVAr           

      مي باشد.10KVArبرابر 2و 1ظرفيت كوچكترين پله ، يعني پله هاي
2 10 20KVAr  4و 3ظرفيت پله هاي  
4 10 40KVAr  6و 5ظرفيت پله هاي  

موزشي دكتر تن زادهبعد آزمون توسط گروه آروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  كداميك از گزينه هاي زير را مي توان به عنوان كليد مجزاكننده استفاده كرد؟-53
  )هر سه گزينه صحيح است.4    )كليد خودكار (اتوماتيك)3    )كليد خودكار مينياتوري2  )كليد گردان1
  

  صحيح است.  4گزينه13مبحث45صفحه 5-5-2-5-13بند    1يادآوريقسمتبراساسجواب:

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               26صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comللطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايمي
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  روش و يا روش هاي حفاظت در برابر جريان چه مي باشد؟-54
  خودكار تغذيه قبل از اينكه اين اضافه جريان به مقدار خطرناك برسد.)قطع1
  )محدود كردن حداكثر اضافه جريان به ميزاني كه بي خطر باشد.2
  )كاهش مقاومت الكترود زمين3
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه هاي4
  

  صحيح است. 1گزينهراهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي339 آخر صفحه 4، 1-1-700براساس بندجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزسرعت بسيار باال و در فاصله زماني چنداين پاسخنامه با

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
n@gmail.com   مطرح نماييدPouranGilaلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از وسايل حفاظتي زير را مي توان در برابر اضافه بار استفاده كرد؟-55
  ماتيك) و فيوز)كليد خودكار مينياتوري، كليد خودكار (اتو1
  ) كليد خودكار مينياتوري، كليد خودكار (اتوماتيك)  فيوز و كليد جريان باقي مانده2
  ) كليد خودكار مينياتوري، كليد خودكار (اتوماتيك) و كليد جريان باقي مانده3
  ) كليد خودكار مينياتوري، كليد جريان باقي مانده4
  

  صحيح است.1تاسيسات برقي گزينهراهنماي طرح و اجراي400صفحه 7p3-0-2براساس بندجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  مطابق مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان محيط زيست عبارت است از:-56
  يه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي كارگاه ساختماني عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي كنند.)سالمت و بهداشت كل1
  ) سالمت و بهداشت كليه افرادي كه در كارگاه ساختماني فعاليت مي كنند.2
  )جلوگيري از آلودگي هوا، آب، خاك و آلودگي ناشي از عمليات ساختماني3
  هر دو صحيح است. 3و 1)گزينه هاي4

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               27صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  صحيح است. 4گزينه12مبحث   5صفحه19-3-1-12دبراساس بنجواب:
يا نزديكي (شعاع موثر) كارگاه ساختماني عبور ومحيط زيست عبارت است از سالمت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت

مرور، فعاليت يا زندگي مي كنند و همچنين جلوگيري از آلودگي هوا، آب، خاك و آلودگي صوتي ناشي از عمليات
  ساختماني.

بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comخود را با ايميللطفا نظرات و پيشنهادات
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

تفاع سيم كشي از كف براي استفاده هاي موقت در كارگاه هايمطابق مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ار-57
  ساختماني در صورت امكان چقدر مي باشد؟

  متر3)4    متر5/1)3    متر5/2)2    متر2)1
  

  صحيح است. 2گزينه12مبحث76صفحه 1-4-11-12بندبخش ببراساسجواب:
متر از كف انجام شود. در غير اين صورت بايد سيم 5/2سيم كشي براي استفاده هاي موقت در صورت امكان بايد در ارتفاع

  ها طوري نصب شوند كه از آسيب هاي احتمالي محفوظ بمانند.
سط گروه آموزشي دكتر تن زادهبعد آزمون توروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از هادي هاي زير مستقيما به ترمينال اصلي اتصال زمين وصل مي گردد؟-58
  )هادي حفاظتي، هادي هم بندي اصلي، هادي زمين و هادي خنثي1
  هم بندي اضافي و هادي زمين)هادي حفاظتي، هادي هم بندي اصلي، هادي2
  )هادي حفاظتي، هادي هاي زمين، هادي هاي خنثي و هادي هم بندي اضافي3
  ) هادي زمين، هادي خنثي، هادي هم بندي اضافي و هادي هم بندي اصلي4
  

  صحيح است. 1گزينه13مبحث96صفحه 6-1براساس بند پجواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروززماني چنداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه            )95اسفند(برقسخ تشريحي آزمون نظارتپا

پوران پژوهش               28صفحهرشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
: 

@PowerEnir
PowerEnir@  : (فقط تلگرام)     )            (

  اتصال زمين عملياتي براي چه منظوري استفاده مي شود؟-59
  )براي كار صحيح تجهيزات2      )براي جلوگيري از برق گرفتگي1
  صحيح است.)هر سه گزينه4        )براي كاهش ولتاژ تماس3
  

  صحيح است. 2گزينه13مبحث11صفحه31-3-1-13براساس بند   جواب:
بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهروزاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييدPouranGilan@gmail.comو پيشنهادات خود را با ايميللطفا نظرات

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  بوش) مناسب در محل ورود لوله به جعبه تقسيم يا تابلوي برق چه مي باشد؟علت استفاده از بوشينگ (براس-60
  )جلوگيري از زخمي شدن سيم يا كابل1
  )جلوگيري از جا به جايي لوله در نقطه اتصال به جعبه تقسيم يا تابلو2
  )جلوگيري از سرايت حريق3
  هر دو صحيح است. 2و 1)گزينه هاي4

  صحيح است. 1گزينه13مبحث54صفحه 8-2-6-13براساس بندجواب:
  
  

  
  تهيه و تنظيم :  

  كيانوش عليپورمهندس

  دكتر رضا تن زاده
)1395  اسفند( 
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