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مجموعه  کامل  به این آدرس  مراجعه و مطابق رشـــــته 
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توجه

در صـــــورت تهیه مجموعه کامل(فرض تهیه 

پکیج اجرا و نظارت ) فایل دریافتی شـما پوشـه 

هاي زیر خواهد بود که بخشـی از آن و راهنماي 

استفاده از آن را در ادامه مشاهده میکنید . 

1- 162 سئوال مباحث مهم آزمون معماري (مشترك بین اجرا و نظارت) 

2- آزمون آزمایشی سري 1 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

3- آزمون آزمایشی سري 2 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

4- آزمون برگزار شده توسط سازمان همراه با پاسخ تشریحی ( نظارت - اجرا)



1- 162 سئوال مباحث مهم آزمون معماري (مشترك بین اجرا و نظارت) 

مبحث 9 مقررات ملی ساختمان طراحی و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه 

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان طراحی و اجراي ساختمان هاي فوالدي

راهنماي جوش و اتصاالت جوشی 

مبحث 8 مقررات ملی ساختمان طراحی و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنایی

مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار حین اجرا

مبحث 18 مقررات ملی ساختمان عایق بندي و تنظیم صدا

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژي

مبحث 4 مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

از  1   ........تا  8

از  9   ........تا 14

از 16  ........تا 21

از 22  ........تا 25

از 26  ........تا 29

از 30  ........تا 31

از 32  ........تا 33

از 34  ........تا 35

فهرست کامل

فهرست انتخابی      مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  - صرفه جویی در مصرف انرژي 

راهنماي  استفاده 

در این مورد ضــــــمن چالش پیدا کردن پاســــــخ از طریق فهرســــــت ابتداي مبحث و ورق زدن درگیر شـــــــدن با کتاب 

شــما کلمه هاي کلیدي را شـــناخته و آماده برخورد با ســـئواالت و همینطور اســـتفاده از کلید واژه آي ســـیویل می شـــوید

بطور مثال 

61 - کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد اعضاي محوري با مقطع مختلط در بتن صحیح نیست ؟

1)حداقل قطر تنگهاي عرضی باید 10 میلیمتر باشد

 2)نسبت آرماتورهاي طولی باید حداقل 0/004 باشد

 3) فاصله تنگ هاي عرضی در محور طولی باید از نصف بعد کوچک مقطع مختلط بیشتر باشد

 4) همه گزینه ها صحیح است

10-2 الزامات طراحی.......................... صفحه 11 پ ص* 116

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان  طرح و اجراي ساختمانهاي  فوالدي      1392

10-2-8 الزامات طراحی اعضاي با مقطع مختلط.................................................112

بند 1-2-8-2-10

160 سئوال از مباحث مهم شما براي درك این مطلب و تمرین شما در مجموعه وجود دارد  میزان تسلط شما به مباحث و عناوین 

افزایش پیدا میکند و آماده ورود به تمرین بعدي خواهید شد  

پ ص * = پاسخ در صفحه 

مبحث و سال مطابق با پاسخ

فهرست اصلی /

فهرست فرعی

 نمونه هایى از سواالت تالیفى پوشه 1 ( یک سوال از مبحث 10 و کلیه سواالت مبحث 19)
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*پاسخ در صفحه ..

145-   حداقل مقاومت حرارتی عایق یک لوله آب گرم به قطر 4/2 میلی متر چند  M².Kw  است ؟

1/32 (4                  2(3                  1 (2                      0/88 (1

با توجه به صفحه 54    مبحث 19   جدول 7

19-4 تاسیسات مکانیکی........................ صفحه 51 پ ص*54

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

19-4-2 تاسیسات سرمایش و گرمایش....................................................................52 

146-    حداقل مقاومت حرارتی عایق یک لوله آب گرم به قطر 2/8 میلی متر چند  M².Kw  است ؟

1/32 (4                  2(3                  1 (2                      0/88 (1

با توجه به صفحه 54    مبحث 19   جدول 7

19-4 تاسیسات مکانیکی........................ صفحه 51 پ ص*54

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

19-4-2 تاسیسات سرمایش و گرمایش....................................................................52 

147- حداکثر میزان تهویه مکانیکی نباید بیش از .................... درصد از حداقل تهویه تعیین شده از نظر سالمت و بهداشت باالتر باشد

    25(4                   20 (3                   15(1                  10 (1

با توجه به صفحه 55    مبحث 19   بند 1-3-4-19

19-4 تاسیسات مکانیکی........................ صفحه 51 پ ص*55

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

19-4-2 سیستم تهویه .............................................................................................52 

148- کدام گزینه درمورد تاسیسات آب گرم مصرفی صحیح نیست؟

1)درساختمانهاي عمومی با زیربناي بیش از 2000 متر مربع ، در آبگرم کن هاي مخزن دار بدون پمپ استفاده از محبوس کننده حرارت الزامی است

2)دماي آب گرم مصرفی نباید کمتر از 60 درجه سیلیسیوس باشد

3)در استخرهایی که دماي آب کنترل میشود ،دماي اب نباید بیش از 27 درجه سیلیسیوس باشد

4) تجهیزات سیستم آب گرم مصرفی باید مجهز به سیستم کنترل دما باشد     

با توجه به صفحه 56    مبحث 19   بند 1-4-4-19

19-4 تاسیسات مکانیکی........................ صفحه 51 پ ص*56

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

19-4-4 تاسیسات آب گرم مصرفی..........................................................................56 

149-  اگر جرم سطحی جداري که داخل فضاي کنترل شده ساختمان قرار دارد معادل 200 کیلوگرم باشد جرم سطحی موثر آن چند کیلوگرم

است؟

     450 (4                400 (3              300 (2           200 (1

جدارهاي داخل فضاي کنترل شده ساختمان ...با توجه به صفحه 64    مبحث 19   پ -4-1-1  

پیوست 1 ................................................. صفحه 51 پ ص*64

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

پ-4-1-1....................................................................................................................64 
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 *پاسخ در صفحه ..

150- اگر جرم سطحی جداري که داخل فضاي کنترل شده ساختمان قرار دارد معادل 400 کیلوگرم باشد جرم سطحی موثر آن چند کیلوگرم 

است؟

450 (4                400 (3              300 (2           200 (1

جدارهاي داخل فضاي کنترل شده ساختمان ...با توجه به صفحه 64    مبحث 19   پ -4-1-1  

پیوست 1 ................................................. صفحه 51 پ ص*64

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

پ-4-1-1....................................................................................................................64 

151- حداقل راندمان المپ هاي مورد استفاده براي روشنایی محوطه و بیرون از ساختمان چند لومن بر وات است؟

     60(4                 50 (3              40(2              30 (1

المپهاي مورد استفاده براي روشنایی محوطه و بیرون ساختمان ...با توجه به صفحه 61    مبحث 19    

19-5 سیستم روشنایی و انرژي الکتریکی............ صفحه 59 پ ص*61

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

19-5-4 روشنایی محوطه و بیرون ساختمان.......................................................61 

152-  روشنایی فضاهاي محصوري که مساحت برابر یا بیش از ................ مترمربع دارند و بار الکتریکی روشنایی آن بیش از ........... وات 

برمترمربع است و با بیش از یک منبع برق تامین میشود،باید به نحوي کنترل گردد که بار الکتریکی روشنایی چراغ ها تا .......... درصد کاهش 

یابد

        30- 15  -  12 (2                 50- 15  -  10 (1

      50- 12  -  10 (4                30- 10  -  12 (3

سیستمهاي کاهش میزان و یا مدت روشنایی ...با توجه به صفحه 60    مبحث 19 بند 2-2-5-19  

19-5 سیستم روشنایی و انرژي الکتریکی............ صفحه 59 پ ص*60

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

19-5-2 سیستم هاي کنترل روشنایی...........................................................59 

153-  ضریب انتقال حرارت شیشه هاي ساده تک جداره در حاتتی که جدار آن عمودي باشد چند  w/m².k است؟

    2 (4             2/5 (3            5/8 (2            6/9 (1

پیوست 9 ............................................. صفحه 107 پ ص*108

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  صرفه جویی در مصرف انرژي                           1389

پ-1-1-9...................................................................................................................107 



2- آزمون آزمایشی سري 1 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

1 2 3 422

مبحث 10، صفحه 97

گزینه 2پاسخ: 

سوال:

فاصله مرکز به مرکز پیچ هایی که سخت کننده هاي عرضی را به جان تیر متصل میکنند نباید ................... باشد؟)  22

1) کمتر از 200 میلی متر                             2) بیشتر از 300 میلی متر

3) بیشتر از 200 میلی متر                           4) کمتر از 300 میلی متر

 بیشتر از 300 میلی متر

سخت کننده عرضی  : م10ص 91 ، 96، 99 ، 217 

انتهاي صفحه 97 مبحث 10  در ادامه بند مربوط به سخت کننده هاي عرضی در صفحه 96:

فاصله مرکز به مرکز پیچ هایی که سخت کننده ها را به جان تیر متصل میکنند نباید از 300 میلی متر تجاوز نماید

ضمن وارد شدن به چالش آزمون شـما تمرین اسـتفاده از کلیدواژه را در اختیار دارید دفترچه سـئواالت مجزا در فایل تهیه شـده 

شما تعبیه شده که براي کاهش حجم نمونه در این فایل قرار ندادیم فقط تعدادي از سئواالت را براي نمونه مشــاهده می کنید در 

برخورد با این سئوال  موضوع سئوال را کشـف و با استفاده از کلیدواژه آي سیویل به صفحه (هاي )  که آن کلمه در آن هســت 

دسترسی سریع خواهید داشـت در مورد این سـئوال                                               به این شـکل می باشـد  که با ترکیب تمرین 

قبلی دامنه جستجوي شما محدودتر و پاسخ سریع تر بدست می آید 

سخت کننده عرضی  : م10ص 91 ، 96، 99 ، 217 

سري دوم آزمون آزمایشـــــــی که 60 سئوال متفاوت دارد براي این طراحی شده که آزمون اول دست گرمی شما باشد و زمان 

مطرح نیست در آزمون دوم شما زمان را محاسبه و مطابق استاندارد آزمون اصلی 150 دقیقه فرصت دارید 

بخش ابتداي آزمون آزمایشی ویژه نظارت معماري را در ادامه مشاهده میکنید 

3- آزمون آزمایشی سري 2 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

www.iciviL.ir/ nezamaz
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1 2 3 41 گزینه 3پاسخ: 

سوال:

1 )  در یک تصـرف کسـبی یا تجاري ، در مواردي که درهاي ورود مشـتریان فقط در بر یا یک دیوار خارجی بنا در نظر گرفته میشــود، 

حداقل........... مجموع عرض خروج مقرر شده براي بنا باید در همان دیوار تامین گردد. 

1) یک سوم         2) یک دوم          3) دو سوم           4) هیچکدام

دو سوم

3-1-15-13  در مواردي که درهاي ورود مشتریان فقط در بر یا یک دیوار خارجی بنا در نظر گرفته میشود، حداقل دو سوم مجموع 

عرض خروج مقرر شده براي بنا باید در همان دیوار تامین گردد. 

مبحث سوم ، صفحه71  (پاسخ در ابتداي صفحه 73 )

م 3 ص71  تصرف کسبی/ تجاري : 

*  اگردر سئوال به کلمه کسبی یا تجاري اشاره نشده باشد انتخاب کلید واژه بر پایه کلمه مشـتریان میتواند ما را به تصـرف کسـبی / 

تجاري برساند

1 2 3 42

مبحث سوم ، صفحه 84 ادامه در صفحه 85

گزینه 4پاسخ: 

سوال:

2 ) استفاده از دیوار شیشــه اي یا پنجره هاي ثابت  در صورتی که در باال و پائین دیوار شیشــه اي پیاده راه وجود نداشته باشد ، با چه  

شرایطی درآتریوم مجاز خواهد بود ؟

میتواند با فاصله 1000 شبکه بارنده تائید شده در دوطرف آنها  میلیمتر نصب شده باشد.  (1

2)  حداکثر فاصله عناصر آبپاش شبکه بارنده از دیوارهاي شیشه اي یا پنجره هاي ثابت از 300میلیمتر بیشتر نباشد.

 3)درهاي موجود در دیوار شیشه اي دودبند و خود بسته شو باشد.

4) همه موارد

همه موارد

3-1-22-2-استفاده از دیوار شیشه اي یا پنجره هاي ثابت با شرایط زیر درآتریوم مجاز خواهد بود . 

الف) شبکه بارنده تائید شده در دوطرف آنها با حداکثر فاصله طولی 1800 میلیمتر نصب شده باشد.

ب) حداکثر فاصله عناصر آبپاش شبکه بارنده از دیوارهاي شیشه اي یا پنجره هاي ثابت از 300میلیمتر بیشتر نباشد.

پ) شیشه هاي دیوار یا پنجره باید از نوع حرارتی ،سیمی یا لمینت شده در داخل یک ساختار فلزي به نحوي نصب شده باشد که 

اجازه خمش و انحنا بدون شکستگی به دیوار شیشه اي یا پنجره را بدهد.

ت) در صورتی که در باال و پائین دیوار شیشه اي پیاده راه وجود ندارد ،شبکه بارنده ردیف یک بند 3-1-22-2 الزامی نیست

ث) درهاي موجود در دیوار شیشه اي دودبند و خود بسته شو باشد.

ج) دیوار شیشه اي به صورت عمودي پیوسته بوده و هیچگونه پنجره یا سطح افقی متصل به خود ندارد

* به بند ت توجه کنید در سئوال آمده اگر پیاده راه ندارد در نتیجه بند الف الزام آور نیسـت ( میتوان در نظر گرفت یا نگرفت) و همه 

موارد صحیح است

م 3 ص1 ، 84آتریوم : م 3 ص 84دیوار شیشه اي : 

icivil.ir/aznezam
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مبحث پنجم ، صفحه58  جدول 16-7-5

م 5 ص 58دوده سلیسی : 

گزینه 4پاسخ: 

سوال:

حد قابل قبول رطوبت (حداکثر درصد وزنی) در ترکیب شیمیایی دوده سیلیسی در سیمان چقدر است؟)  3

1)85                2)6                   3)2            4)هیچکدام

هیچکدام

*هدف از این سوال اشاره به توجه شباهت اعداد 2 و 3 است. عدد 2در گزینه 3 است ، آزمون آزمایشـی براي آمادگی شما از همه لحاظ 

تهیه شده و  پیش بینی هر اشتباهی از طرف شما مد نظر ما بوده است

جدول 5-7-16  الزامات ترکیب شیمیایی دوده سیلیسی

حد قابل قبولویژگی شیمیایی
روش آزمایش بر اساس

استاندارد ملی

به روش معرفی شده در

13278

85

6

3

حداکثر کاهش وزن ناشی از سرخ شدن (درصد وزنی)

رطوبت (حداکثر درصد وزنی)

(حداکثر درصد وزنی) SiO2

1 2 3 44

مبحث پنجم ، صفحه69 

گزینه 1پاسخ: 

سوال:

)4  استفاده از هر اندازه حداکثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراکم شونده مجاز است ،اما توصیه میشــود براي حفظ پایداري مخلوط 

،اندازه حداکثر به...............میلی متر محدود شود.

50(4               40(3                   30(2                20(1

20

ت-9- استفاده از هر اندازه حداکثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراکم شونده مجاز است ،اما توصیه میشــود براي حفظ پایداري 

مخلوط ،اندازه حداکثر به 20 میلی متر محدود شود.

م 5 ص 69،61بتن خودمتراکم شونده  : 
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مبحث پنجم ، صفحه68

گزینه 4پاسخ: 

سوال:

براي جلوگیري از قلوه کن شـدن بتن  در هنگام آتش سـوزي باید از الیاف ............ به میزان ........... درصــد حجم بتن  )در بتن الیافی 5 

استفاده شود   ؟

1) شیشه-15درصد               2) آزبستی -20درصد                  3)سرامیکی-25درصد              4)پروپیلن-35درصد

پروپیلن-35درصد

در صفحه 67 مواردي که باید در بتن الیافی رعایت شود آمده و در بندهاي مربوط به آن در صفحه 68 به بند زیر میرسیم:

پ-4- براي جلوگیري از قلوه کن شدن بتن  در هنگام آتش سوزي باید از الیاف پروپیلن به میزان 35 درصد حجم بتن استفاده شود

*شما میتوانید همچنین از کلیدواژه هاي موجود در گزینه ها استفاده کنید مثل الیاف شیشه ، الیاف سرامیکی و .... . 

م 5 ص 61،67 بتن الیافی  :  م 5 ص 67الیاف در بتن  : 
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مبحث چهارم ، صفحه99 تا ...

م 4 ص 99سقف کاذب : 

گزینه 3پاسخ: 

سوال:

6 ) در مورد اجراي سقف کاذب کدام مورد صحیح نمی باشد ؟

1)  نصب سقف کاذب نباید ارتفاع مجاز آن کاهش دهد،ارتفاع فضا تا زیر سطح تمام شده سقف کاذب اندازه گیري می شود.          

2) از باالي سقف کاذب نباید براي انبار کردن و تجهیزات استفاده شود مگر آنکه به وسیله ساختار مناسب و احتساب بار اضافی 

لوازم یاد شده طراحی و اجرا گردد.

3) تخلیه هواي سرویس هاي بهداشتی و آشپزخانه به باالي سقف کاذب مجاز است.

4)در صورت استفاده از سیستم هاي سقف که در آن از مواد قابل سوختنی مانند انواع بلوك یا صفحه پلی استایرن استفاده می 

شود ،باید پیش از اجراي سقف کاذب ،سطح زیر سقف اصلی مطابق ضوابط ، با اندود یا فراورده هاي مناسب در برابر آتش محافظت 

گردد.

تخلیه هواي سرویس هاي بهداشتی و آشپزخانه به باالي سقف کاذب مجاز است.

4-9-2-1  نصب سقف کاذب نباید ارتفاع مجاز آن کاهش دهد،ارتفاع فضا تا زیر سطح تمام شده سقف کاذب اندازه گیري می شود.

4-9-2-5  از باالي سقف کاذب نباید براي انبار کردن و تجهیزات استفاده شود مگر آنکه به وسیله ساختار مناسب و احتســاب بار

اضافی لوازم یاد شده طراحی و اجرا گردد.

4-9-2-6  تخلیه هواي سرویس هاي بهداشتی و آشپزخانه به باالي سقف کاذب مجاز نیست .

4-9-2-7 در صورت استفاده از سیستم هاي سقف که در آن از مواد قابل سوختنی مانند انواع بلوك یا صفحه پلی استایرن استفاده

می شود ،باید پیش از اجراي سقف کاذب ،سـطح زیر سـقف اصـلی مطابق ضـوابط ، با اندود یا فراورده هاي مناسـب در برابر آتش 

محافظت گردد.

*گزینه 3 در نگاه اول شاید  عقالنی به نظر نرسد ، میتوانید اول این گزینه را بررسی کنید !

1 2 3 47

مبحث چهارم ، صفحه48 

م 4 ص 48 ،87  مسکونی ،92 هتل و ... فضاي ورودي ساختمان : 

گزینه 3پاسخ: 

سوال:

7 )در فضاي ورودي ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده نباید از  حداقل ....... متر در بیشتر از 50 درصد سطح فضا کمتر باشد.

2/50(4                        2/1(3                     2/00(2                    2/05 (1

2/1

4-5-1-3-3 در فضاي ورودي ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده نباید از موارد زیر کمتر باشد :

- حداقل 2/1 متر در بیشتر از 50 درصد سطح فضا

- حداقل 2/05 متر به صورت موضعی یا محدود در 50 درصد باقی فضا

icivil.ir/aznezam
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مبحث 13 ، صفحه 17

گزینه 4پاسخ: 

سوال:

کدامیک از موارد زیر از عوامل تعیین سطح مقطع هادیها است؟)  8

1) افت ولتاژمجاز                       2) حداکثر دماي مجاز 

3) تنشهاي مکانیکی                  4) همه موارد

همه موارد

صفحه 17 مبحث 13 بند 6-2-2-13

سطح مقطع هادي  : م 13 ص  17 ، 49 ( حداقل )

1 2 3 49

مبحث 13 ، صفحه 35

گزینه 1پاسخ: 

سوال:

تعداد و فاصله بین الکترود زمین براي انشعاب فشار ضعیف مشترکانی که کنتور 60 آمپر سه فاز دارند باید چگونه باشد؟)  9

1) 2 الکترود به فاصله 6 متر از هم                      2) 3 الکترود به فاصله 4 متر از هم

3) 2 الکترود به فاصله 4 متر از هم                     4) 3 الکترود به فاصله 6 متر از هم

2 الکترود به فاصله 6 متر از هم

صفحه 35 مبحث 13 بند 13-4-3-1 قسمت (ج)

الکترود زمین براي انشعاب فشار  ضعیف  : م 13 ص  35

1 2 3 410

مبحث 13 ، صفحه 100

گزینه 1پاسخ: 

سوال:

حداقل عمق الکترود زمین براي الکترودهاي افقی تسمه اي یا هادي مسی چقدر است ؟)  10

1) 70سانتیمتر                   2) 1/5 متر                  3)2 متر                     4) 2/4 متر

70سانتیمتر

صفحه 100مبحث  13 بند  پ1-9-3 حداقل عمق الکترودهاي زمین

حداقل عمق الکترود زمین  : م 13 ص  100

10



4- آزمون برگزار شده توسط سازمان همراه با پاسخ تشریحی ( نظارت - اجرا)

در انتهاي این دوره آمادگى ، شما ضمن گرفتن آزمون برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسى از خودتان ، پاسخ
تشریحى آن را هم در اختیار دارید کهاین خود تمرین دیگري براي آمادگى و موفقیت شماست

1- دو کولر گازي در شرایط یکسان یکی در بندرانزلی و دیگري در بندر بوشهر به طور همزمان نصب شدهاند، تناوب بازرسی آنها به ترتیب

چگونه است؟

1) ساالنه یک بار - ساالنه یک بار

2) ساالنه چهاربار - ساالنه یک بار

3) ساالنه یک بار - ساالنه چهاربار

4) ساالنه چهاربار- ساالنه چهاربار

مطابق بند 22-5-4-4 کولرهاي گازي باید در مناطق معتدل ساالنه یک بار و گرم مرطوب هر سه ماه یک بار (ساالنه چهار بار) مورد بازرسی قرار گیرند.

مبحث 22- صفحه29

مبحث 22 مقررات ملی ساختمان   مراقبت و نگهداري از ساختمان                       1384

2- در طراحی یک پناهگاه با ظرفیت 150 نفر چند خروجی اضطراري باید پیش بینی نمود؟

4 (4   3 (3   1 (2   2 (1

مبحث 21- صفحه27

مبحث 21 مقررات ملی ساختمان  پدافند غیر عامل                                             1391

مطابق بند 21-2-5-10-1 صفحه 27 به ازاء هر 50 نفر باید یک خروجی اضطراري تعبیه شود.

3- هر راهرو عمومی و گذرگاه خروج اضطراري و راه فرار از حریق، باید حداقل:

1) یک چراغ اضطراري سفیدرنگ، براي هر 30 متر طول راهرو و یا بخش هاي وابسته آن داشته باشد.

2) دو چراغ اضطرارى قرمز رنگ ، براي هر 24 متر طول راهرو و یا بخش هاي وابسته آن داشته باشد.

3) دو چراغ اضطراري قرمز رنگ، براي هر 30 متر طول راهرو و یا بخش هاي وابسته آن داشته باشد.

4) یک چراغ اضطرارى سفیدرنگ، براي هر 24 متر طول راهرو و یا بخش هاي وابسته آن داشته باشد.

مبحث 20- صفحه24

1384 مبحث 20 مقررات ملی ساختمان   عالئم و تابلو ها

مطابق بند 20-4-2-4 هر راهرو عمومی، گذرگاه خروج اضطراري و راه فرار از حریق باید حداقل یک چراغ اضطراري سفید رنگ، براي هر 24 متر طول راهرو یا 

بخش هاي وابسته آن داشته باشد.

زمان بندي خود را با زمان برگزاري آزمون هماهنگ و تمرین خود را با تمرکز انجام دهید اگر کمتر از یک هفته به آزمون مانده 

از پوشه 2 شروع کنید و تمرکز خود را به تمرین با کلیدواژه قرار دهید 

هدف ما موفقیت شما در آزمون است ما هیچ محدودیتی روي فایل براي کپی غیر مجاز قائل نشـــــدیم  و همه چیز را به وجدان 

خریدار مجموعه واگذار می کنیم  لطفاً نسخه خود را از آدرس زیر تهیه کنید .

دفترچه سئوال مجزا  در پوشه دانلودي شما قرار گرفته تا شرایط آزمون را شبیه سازي کنید 

www.iciviL.ir/ nezamaz

براي آزمون اجرا دقیقاً به همین شکل و سئواالت اختصاصی اجرا وجود دارد همینطور پکیجی از  نظارت و اجرا با تخفیف 
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