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 متری،   1۶  معبر  یک  مجاورت  در  واقع  متر  1۰  ارتفاع  به  مسکونی  فرسوده  ساختمان  یک   تخریب  با  است  نظر  در -1

 معبر   این  در  موقت  سرپوشیده  راهرو  احداث  صورتی  چه  در .  شود  احداث  متر  ۲۰  ارتفاع  به  ساختمان جدید  یک

 ؟   بود خواهد  الزامی 

 .داشته باشد  فاصله  معبر  با  متر ۸ از  کمتر احداث دست  در ساختمان  و متر  ۵  از کمتر  تخریب  دست  در ساختمان  که  صورتی  رد (1

 باشد  متر ۵ از  کمتر شده یاد  معبر  از احداث شرف در   و تخریب  دست  در   های  ساختمان  فاصله  که  صورتی  در (2

  از   متری   ۵  از   کمتر   فاصله   در   جدید   ساختمان   یا  و   بوده  متر   ۴  از   کمتر   شده   یاد  معبر   از  تخریب  دست  در   فاصله   که  صورتی   در  (3

 شود  احداث معبر

 است الزامی  پوشیده  سر  راهرو احداث  شرایطی  هر  در   احدات، و  تخریب زمان بودن  طوالنی به توجه  با (۴

 - 1پاسخ سوال 

 : 3-2- 2- 12بند -12ص- 92مطابق مبحث دوازدهم

 
ارتفاع باشد نیاز به راهروی    %۴0تخریب اگر فاصله از معبر عمومی کمتر از  قسمت الف برای ساختمان در دست    3-2- 2- 12با توجه به بند 

 سرپوشیده است. 

 متر ارتفاع در دست تخریب داریم:  10بنابراین برای ساختمان 

40%× 10 = 4𝑚 
 متر با معبر عمومی بود نیاز به راهروی سرپوشیده موقت است. ۴کمتر از  تخریبدر نتیجه در این سوال اگر فاصله ساختمان در دست 

 

ارتفاع   %2۵قسمت ب برای ساختمان در دست احداث یا تعمیر و بازسازی اگر فاصله از معبر عمومی کمتر از   3- 2- 2-12با توجه به بند  

 باشد نیاز به راهروی سرپوشیده است.

 در دست احداث داریم:   متر ارتفاع 20بنابراین برای ساختمان 

25%× 20 = 5𝑚 
 متر از معبر عمومی باشد نیاز به راهروی سرپوشیده موقت است. ۵کمتر از  احداث در نتیجه در این سوال اگر فاصله ساختمان در دست 

 

 . صحیح است3بنابراین گزینه 

 
 سواالت و پاسخنامه آزمون ها به صورت مجزا ارائه می شود. توجه:  

 چون به عنوان نمونه و جهت آشنا شدن با سواالت است در یک فایل ارائه شده است. در این فایل 
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 است؟  ح یصح ری ز یها نهیاز گز  کیکدام  -2

 بچرخند  خروج  مخالف  جهت  در باید  دسترس و  خروج مسیرهای  در واقع درهای  تمامی  (1

 باشد  متر  سانتی 90  حداقل باید شود  می استفاده برقی  تجهیزات  به دسترسی   برای  فقط که راهروهایی  پهنای  (2

 باشد کمتر  متر  2.2۵ از نباید آن  حرکت کننده  تنظیم  وسیله محل  در  ساختمان  اصلی  در آزاد   ارتفاع (3

 .باشد  مربع متر  2.1 مساحت به و  متر 1.۵ عرض  به تواند می  ساختمان  ورودی  فضای (۴

 

 - 2پاسخ سوال 

 : 2-۵- 1- ۵-۴بند -۴6و ص - 1- ۵-1-۵-۴و  - 3- ۴- 1-۵-۴بند  -۴۵و ص  2- 3-1-۵-۴بند - ۴۴ص  - 96به مبحث چهارم مطابق

 

برابر    ییمتر مربع، ابعاد فضا  2.1متر به مساحت    1.۵عرض    ی برا  نیاست بنابرا  1.۴*1.۴  یحداقل ابعاد ورود  2-3-1-۵-۴مطابق بند  

 باشد.  یاست که قابل قبول م  1.۵*1.۴

 : 1هنیگز   یبررس

  ح یصح  نه یگز  نی ا  نی موافق جهت خروج بچرخند بنابرا  د یدسترس و خروج با   ی رهای واقع در مس  ی تمام درها  2- ۵-1-۵-۴بند    مطابق

 ستین

 : 2نهیگز   یبررس

 ستین  حی صح  نهیگز   نی ا  ن یمتر است. بنابرا  ی سانت  60حداقل    ی برق  زاتیبه تجه  ی دسترس  ی راهروها برا  یپهنا   - 3- ۴- 1-۵-۴بند    مطابق

 : 3نهیگز   یبررس

  نه یگز  ن ی ا  نیمتر کمتر باشد. بنابرا   1.9۵از    دی کننده حرکت نبا  میتنظ  له یدر محل وس  ی ارتفاع آزاد در اصل  -1- ۵- 1-۵-۴بند    مطابق

 . ستین حیصح
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 . صحیح است۴بنابراین گزینه 

 

 است؟   صحیح زیر های گزینه از  کدامیک -3

  به   احتیاج   و  است   بیشتری  اهمیت  دارای  ضخیم،  های   ورق  طرفه  دو   جناغی   درزهای   در  دوم  طرف (  ریشه  جوش)  اول  پاس  (1

 دارد  خاصی  تمهیدات 

 شود  نمی  مشاهده ( پایه  فلز تفتیده ناحیه  در ) جوش نوار زیر در  ترک  وقوع  تقریبأ  کربن،  کم نرمه  فوالدهای در (2

 است  زیاد  انقباضی های تنش علت  به  گوشه  جوش در   داخلی  ترک ایجاد امکان باشد زیاد آن عرض  به نسبت ذوب  عمق  اگر (3

 مورد  سه  هر (۴

 

 - 3پاسخ سوال 

 : 1۴۸ص  و 1۴3  ص -90جوش  راهنمای  مطابق

 : 1گزینه  بررسی

   دارد   خاصی تمهیدات  به احتیاج  و داشته  بیشتری اهمیت دوم طرف  ریشه  جوش برای طرفه  دو  جناغی درزهای  در  - 6- ۴- ۵ بند  مطابق

 : 2گزینه  بررسی

  فوالد،   بودن   کربن  کم  پس  شود   می  پذیری  سختی   افزایش  باعث  زیاد  کربن   میزان  جوش  راهنمای   کتاب  1۴3ص  -1-۴-۵  بند  مطابق

 . ندارد وجود  جوش  نوار  زیر ترک  وجود  امکان ندارد  پذیری  سختی  که فوالدی در  و  آورد می  پایین   را پذیری   سختی

 : 3گزینه  بررسی

  زیاد   انقباضی  تنش  علت  به  گوشه  جوش  در  داخلی  ترک  ایجاد  امکان  باشد  زیاد  آن  عرض  به  نسبت  ذوب  عمق  اگر  -1- ۴- ۵بند  مطابق

 .است
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 . صحیح است۴بنابراین گزینه 

 

نفر مراجعه    7۰زن و دو مرد(، که در طول روز    کینفر )  3با تعداد کارکنان    یساختمان کوچک رستوران  -4

دارد، در فضا )توالت( چند    یبهداشت  سی پارک محله واقع شده است. حداقل تعداد سرو  ک ی  یکننده 

 باشد؟  ی م س یسرو

 

1 . 1 

2 . 2 

3 . ۴ 

۴ . 3 

 - 4پاسخ سوال 

-2-3-2- 16جدول    - 29قسمت ب، ص -1- 3-2-16بند    - 27قسمت ث، ص   - 1- 3- 2-16بند  -2۸ص  - 96مطابق مبحث شانزدهم

 لف: ا

 

 شود  ی نیب ش یمجزا پ یبهداشت  سی مراجعان و کارکنان سرو  یمانند رستوران برا یی در فضاها  دیبند ث با - 1- 3-2-16مطابق بند 
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آن    2مجزا در نظر گرفت جز موارد گفته شده در بند که مورد    یمرد و زن لوازم بهداشت  یبرا  دیقسمت ب با  -1- 3-2-16بند    مطابق

زن و دو مرد )سه نفر( است    کیچون در صورت سوال تعداد کارکنان    ن یکمتر دارد. بنابرا  ای ده نفر    تی اشاره به ساختمان با تعداد جمع

 کند.  یم  تیاستفاده زن و مرد کفا یبرا  مان همز ی بهداشت سی سرو کی

 

 

نفر    7۵  یمردانه برا  ی بهداشت  س یسرو  کینفر و    7۵  یزنانه برا  یبهداشت  سی سرو  کیالف  در رستوران  -2- 3-2-16جدول    مطابق

 مردانه الزم است. یبهداشت  س یسرو کی زنانه و    یبهداشت  س یسرو کی نفر در طول روز  70مراجع کننده  ی برا نی کند بنابرا یم  تیکفا

 

 است.  ازیدر کل به سه عدد توالت ن جه ینت در

 . صحیح است۴بنابراین گزینه 

 

 


