
 7شمارٌ  پیامکی مساتقٍ

  گرامیذاشت زلسلٍ ريدتار ي مىجیل   مىاسثت تٍ 

 
 

 ملی مقررات تريیجي  ي مجیل  زلسلٍ ريدتار گرامیذاشت مىظًر تٍ رساوذ می اطالع تٍ تذیىًسیلٍ

 مقررات ملی ساختمان مثاحثتا  سازمان محترم اعضاء تٍ چٍ تیشتر َر تخشی يآگاَی ساختمان

 ساختمان يکىترل مُىذسی وظام سازمان اعضاء کلیٍ جُت رياتط عمًمی  تًسط پیامکی ،مساتقٍ ای

 .ٌ استشذ گرفتٍ وظر در تستی سؤال 10 قالة در استان خراسان جىًتی

 چپ از ترتیة تٍ را سؤاالت صحیح گسیىٍ شمارٌ مساتقٍ، ایه در شرکت جُت تًاوىذ می مىذان عالقٍ

ريز  پایان تا حذاکثر مشخصٍ ای عالمت گًوٍ َیچ تذين ي رقمی 10 عذد یک قالة در ي راست تٍ

 .ومایىذ پیامک10005632230990 تٍ شمارٌ 13/10/96 مًرخ شىثٍ

 .شذ خًاَذ اَذاء جًایسی قرعٍ قیذ تٍ تروذگان از وفر 3 تٍ  

 :شرایط تحًیل یک فضا تٍ شرایطی گفتٍ می شًد کٍ -1

 .کلیِ عولیات اجرایی ساختواى تکویل شذُ باشذ -1

 .عولیات اجرایی ساختواى اعن از سفت کاری ٍ ًازک کاری تکویل شذُ باشذکلیِ  -2

 .عولیات اجرایی تکویل ٍ سیستن ّای تاسیسات هکاًیکی ٍ الکتریکی فعال باشٌذ -3

 کلیه موارد -4

 .می تاشذ................ديرٌ تىايب تازرسی مًتًرَای الکتریکی در حالت وصة ي در حال کار  -2

 هاُ یک بار 6ّر    -1

 ساالًِ یک بار  -2

 ّر پٌج سال -3

 هاُ یک بار 6حذاکثر ّر  -4

 .....وصة ًَاکش در دیًارَای تارتر، مجاز -3



با رعایت ًکات ایوٌی هجاز  -4     در صَرت تاییذ ًاظر هجاز هی باشذ -3     ًوی باشذ  -2      هی باشذ -1

 هی باشذ

 .می تاشذ..............خشتی کٍ دارای تکیٍ گاٌ جاوثی َستىذ، حذاقل ضخامت دیًارَای تارتر -4

 هیلی هتر 350 -1

 ساًتیوتر 350 -2

 ساًتیوتر 350تا  300بیي  -3

 ساًتیوتر 300 -4

 .تاشذ............شه تایذ مگا پاسکال، اوذاز60ٌترای ساخت تته تا مقايمت فشاری تا  -5

  هیلی هتر 20حذاقل  -1

 هیلی هتر  25تا    19حذاکثر  -2 

  هیلی هتر  25تا    19حذاکثر    -3 

 هیلی هتر  25تا    19  -4  

 .است...........حذاقل ارتفاع فضاَای اوثاری کٍ ترای مذت طًالوی در آوُا تًقف ومی شًد،  -6

 .هتر کوتر باشذ 10/2از ًبایذ   -1

 هتر 2حذاکثر    -2

 هتر  10/2  -3

 .صحیح است 3ٍ  1گسیٌِ  -4

َر فضای تُذاشتی مستقل در ياحذَای مسکًوی کٍ قاتل دسترس تًدن آن َا ترای افراد معلًل  -7

 .طًل تاشذ............عرض ي ...............الرامی وثاشذ، تایذ دارای 



 هتر 20/1هتر   ٍ   00/1  -1

 هتر 20/1هتر  ٍ  10/1  -2

 هتر 10/1هتر  ٍ  20/1  -3

 هتر  10/1ٍ  هتر   00/1  -4 

 ..............عرض وعل درگاٌ تایذ -8

 .بیشتر از ضخاهت دیَار باشذ -1

 .هساٍی ضخاهت دیَار باشذ  -2

 .کوتر از ضخاهت دیَار باشذ  -3

 ّیچکذام  -4

 .متر،اطراف تازشًَا تایذ  تٍ چٍ صًرت تقًیت گردد 2/2در صًرت تجايز ارتفاع تازشًَا از  -9

 .هتر هجاز ًوی باشذ 2/2تجاٍز ارتفاع از  -1

 .در صَرت تاییذ ًاظر ًیاز بِ اقذام ًوی باشذ  -2

 ایجاد کالف ّای افقی   -3

 ایجاد کالف ّای افقی ٍ قائن -4

 .می تاشذ.......ضخامت اسمی دیًارَای تارتر مسلح   -10

 .هیلی هتر کوتر باشذ 150ًبایذ از   -1

 .هیلی هتر  150تا  100بیي  -2

 .هیلی هتر بیشتر باشذ 100ًبایذ از   -3

 .هیلی هتر 200تا 100بیي  -4



 

 


