
 مدیرفنی-تستی -15استاندارد و مبحث 

 مشتری یک شرکت نصب آسانسور کیست؟ .1

a) خریدار آسانسور 

b) سازندگان ساختمان 

c) شرکت بازرسی 

d) ساکنین ساختمانی که  از آسانسور نصب شده پس از اتمام استفاده میکنند 

 

 

 چیست؟ماموریت یک شرکت بازرسی فنی دارای مجوز بازرسی آسانسور از سازمان استاندارد  .2

a) دریافت وجه از متقاضیان بازرسی آسانسور 

b) همکاری جهت اخذ سریع تر پایان کار ساختمان 

c) ایجاد ایمنی الزم برای استفاده از آسانسور 

d) بازرسی کردن آسانسور طبق درخواست نصاب آسانسور 

 

کدامیک از موارد زیر نمی  رخود استاندارد شرکتی تدوین کند،برای کیفیت باالتر کا دارد یک شرکت نصب آسانسور قصد .3

 در استاندارد درون شرکتی تدوین شود؟ تواند برای چاه آسانسور

a) مترباش 45/0 تونلی از کف چاه حداکثر فاصله چراغ 

b)  مترباشد 55/0حداقل ارتفاع سکوهای 

c)  متر باش3حداکثر فاصله روشنایی چاه درمیان 

d)  2گیروزنهحداقل امتداد ریل از اخرین قطعه پس از فشرده  شدن ضربهv0/1+0/025 

 

 

 در استاندارد عنوان نشده است؟کدام پوشش دیواره چاه  .4

a) بدون روزنه 

b) قابل اشتغال 

c) ش گچی رنگ شدهپوش 

d) دارای پایداری مکانیکی 

 

 

 حداکثر فاصله چراغ تونلی از سقف چاه و کف چاهک چقدر است؟ .5

a) 6/0 متر 

b) 5/0 متر 

c) حدی روشنایی کف و سقف چاه را تامین کند 

d)  آخرین نقطه حرکت و پایین تر از آخرین نقطه حرکت کابین باشدباالتر از 

 



 

 کدام مورد چاهک آسانسور را غیراستاندارد می کند؟ .6

a) وجود وسایل غیر مرتبط با آسانسور در چاهک 

b) وجود کلید توقف با عالیم 

c) داشتن کف تقریبا صاف و هموار 

d) وجود پریز در چاهک 

 

 

 چقدر باید باشد؟ )اورهد( حداقل ارتفاع فضای باال سری چاه .7

a) 8/3 متر 

b) 7/3 متر 

c) داشتن شرایط چهارگانه استاندارد پس از فشرده شدن ضربه گیر وزنه 

d) تامین سه شرط از شرایط چهارگانه پس از فشرده شدن ضربه گیر وزنه 

 

 

وزنه از قاب متر نصب شده و فاصله ضربه گیر  45/0متر  و  یوک  25/2متر بر ثانیه به ارتفاع  1کابین آسانسور با سرعت  .8

چقدر  متر باشد، حداقل اورهد این آسانسور برحسب متر 135/0متر است در صورتیکه میزان فشردگی ضربه گیر  2/0

 است؟

a) 8/3 متر 

b) 62/3 

c) 335/2 

d) 735/2 

 

 متر باالتر از یوک باشد، حداقل ارتفاع فضای باالسری )اورهد( قدر می شود؟ 45/0در سئوال قبلی اگر جعبه ریوزیون  .9

a) 82/3 

b) 8/3 

c) 62/3 

d) 7/3 

میلی متر نصب شده باشد،  80متر و روی روغن دان  15/0در سئوال قبلی اگر ارتفاع کفشک نصب شده روی یوک  .10

 حداقل امتداد ریل از روی سقف  بر حسب مترچقدر باید باشد؟

a) 1/1 

b) 1/15 

c) 835/0 

d) 135/0 

 

 



 

 باشد؟ باید چقدر کابین( اورهد) سری باال فضای ارتفاع حداقل .11

a) 8/3 متر 

b) 7/3 متر  

c) وزنه گیر ضربه شدن فشرده از پس استاندارد چهارگانه شرایط داشتن 

d) وزنه گیر ضربه شدن فشرده از پس چهارگانه شرایط از شرط سه تامین 

 

 

 ؟فرو رفتگی و برجستگی درب طبقات حداکثرچقدر مجاز است .12

a) 3میلی متر 

b) 2 میلی متر 

c) 6  میلی 

d) 5 یلی مترم 

 

 

 ها چقدر است؟حداکثر فضای مجاز باز درب و چارچوپ  .13

a) 5 میلی متر 

b) 6 یلی مترم 

c) 3 میلی متر 

d) 10 میلی متر 

 

 کدام مورد خارج از فضای آسانسور جز الزامات آسانسور است؟ .14

a) به طور کلی استاندارد با فضاهای خارج آن کار ندارد 

b) روشنایی جلوی درب طبقات 

c) رعایت هم سطح جلوی درب طبقات و کف طبقات 

d) ج گزینه ب و 

 

 

 جلوی درب طبقات آسانسور باید چند لوکس باشد؟حداقل روشنایی  .15

a) روشنایی مناسب تامین شود 

b)  لوکس شود 200شبها 

c) 50 لوکس 

d) ارتباطی به استاندارد آسانسور ندارد 

 

 



 حداقل ارتفاع درب طبقات چقدر باید باشد؟ .16

a) 190 سانتیمتر 

b) 195 سانتی متر 

c) 180 متر 

d) 200 متر 

 

 

 سانتی متر به درب اسانسور کدام اتفاق نباید بیفتد؟ 5 نیوتن در مساحت 300پس از اعمال نیروی عمودی  .17

a) عدم تغییر شکل دائم 

b)  میلی متر فرورفتگی پیدا کند 15درب می تواند تا 

c) میلی متر مقاومت کند 15دون تغییر شکل االستیک تا ب 

d) بعد از اعمال چنین عملکرد درب مختل نشود 

 

 

 جهت انجام حرکت کابین چقدر است؟حداقل زبانه قفل کننده درب جهت درگیری با لنگه درب  .18

a) 6mm 

b) 5mm 

c) 7mm 

d) 3mm 

 
متر، حداکثر جرم درب چقدر  9/0ثانیه و عرض درب 3درصورتیکه زمان بسته درب کابین آسانسور با درب طبقه لوالیی .19

 می تواند باشد؟

a) 33/133  کیلوگرم 

b) 22/222 کیلوگرم 

c) 90 کیلوگرم 

d) 66/66  کیلوگرم 

 

 

 های کابین در آسانسور با دربهای اتوماتیک ولوالیی به ترتیب چند ژول است؟حداکثر انرژی جنبشی بسته شدن درب  .20

a) 10  10و 

b) 6  10و 

c) 6  6و 

d) 10  6و 

 

 

 کدام گزینه کاملترین الزام برای پالک آسانسور نصب درون کابین مشخص کرده است؟ .21



a) خص شده باشدظرفیت مش 

b)       ظرفیت بر جسب کیلوگرم نصب شده باشد 

c) اشددارای شماره ساخت ب 

d)  میلی متر برای حروف  7میلی متر برای اعداد و  10به زبان فارسی حداکثر ظرفیت بر حسب نفر و جرم با رعایت ارتفاع

 .شرکت فروشنده وشماره ساخت نصب شده باشد نام با

 

 

 در مورد سقف کابین صحیح نیست؟یک کدام .22

a)  داشته باشدنیوتن را 2000سقف کابین باید تحمل 

b)  ن دو نفر داشته باشدتحمل وزسقف کابین باید 

c)  باشدمتر مربع بدون محدودیت اندازه فضا داشته  25/0سقف کابین دارای مساحت 

d) باید دارای یک دگمه توقف باشد 

 

 

 حداقل روشنایی از کف کابین باید .......... لوکس باشد؟ .23

a) 40 

b) 50 

c) 60 

d) 200 

 

 
برای کیفیت باالتر کار خود استاندارد شرکتی تدوین کند ، کدامیک ارتفاع زیر نمی  داردیک شرکت نصب آسانسور قصد  .24

 تواند برای ارتفاع سقف موتورخانه استاندارد درون شرکتی تدوین شود؟

a) 8/1 متر 

b) 7/1متر 

c) 2متر 

d) 95/1 متر 

 

 

دوم بیشینه دما بر حسب عدد  درجه حرارت موتورخانه آسانسور می تواند طبق استاندارد چقدر باشد؟ )عدد اول کمینه و .25

 درجه سانتی گراد است(

a) 5-  40و 

b) 10 45+ و+ 

c) 0 50و+ 

d) 5 40+و+ 

 



 ورود کدام یک از افراد زیر به عنوان فرد مجاز ورود به موتورخانه محسوب نمی شود؟ .26

a) مدیر ساختمان 

b) امداد گر 

c) تعمیر کار آسانسور 

d) بازرس اسانسور 

 

 

 پوشیده شود؟تورفتگی به چه ابعادی باید در کف موتورخانه  .27

a)  متر 5/0متر و عرض بیشتر از  5/0عمق کمتر از 

b)  متر 5/0متر و عرض بیشتر از  5/0عمق بیشتر از 

c)  متر 5/0متر و عرض کمتر از  5/0عمق بیشتر از 

d)  متر 5/0متر و عرض کمتر از  5/0عمق کمتر از 

 

 

 با سه طناب فوالدی چقدر است؟طبق استاندارد حداقل قطر طناب فوالدی و حداقل ضریب اطمینان برای آسانسور  .28

a) 8 16میلیمتر و 

b) 6  16میلیمتر و 

c) 5/6 12میلیمتر و 

d) 8  12میلی متر و 

 

 

 حداقل تعداد بست قالب با اتصال اشکی چند عدد ا ست؟ .29

a) 2 

b) 1 

c) 3 

d) 4 

 

 

 حداقل قطر گاورنر و نسبتش به طناب فوالدی چقدر است؟ .30

a) 5 30میلیمتر و 

b) 6  30میلیمتر و 

c) 5 40یلیمتر وم 

d) 6  40میلیمتر و 

 

 



کدامیک از قطعات آسانسور با اینکه در استاندارد آسانسور الزام داشتن تاییدیه است تاکنون استاندارد به صورت اجباری  .31

 آغاز نشده است؟

a) ضربه گیر 

b) درب طبقات 

c) قفل 

d) پاراشوت 

 

 

 نیست؟کدامیک در مورد قطعات چهارگانه)قفل ، پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر( در فرآیند بازرسی اسانسور صحیح  .32

a)               این قطعات باید دارای شماره سریال منحصر به خود باشند 

b)                        قطعات باید گواهی معتبر خارجی و یا عالمت استاندارد داشته باشند 

c)                                 ارائه کپی از گواهی قطعات برای بازرسی کافی است 

d)  در هنگام تشکیل برنامه باید گواهی قطعات با تاریخ معتبر باشد 

 

 

 کدام مورد برای چرخ قابل برداشتن  حرکت دستی موتور آسانسور صحیح نیست؟ .33

a) عالمت گزاری مناسب 

b) دسترسی بسهولت 

c) خارج موتورخانه باشد 

d) درمحل مناسبی در موتورخانه قرار گیرد 

 

 نیست؟ صحیح محرکه نیروی دستی حرکت برداشتن قابل چرخ برای مورد کدام .34

a) مناسب گزاری عالمت 

b) بسهولت دسترسی 

c) باشد موتورخانه خارج 

d) گیرد قرار موتورخانه در مناسبی درمحل 

 

 کدامیک پس از قطع کلید اصلی باید از مدار خارج شود؟ .35

a) روشنایی چاه 

b) درب کابین 

c) روشنایی موتورخانه 

d) تهویه کابین 

 

 

 چقدر است؟ حداقل سطح هادی مدارهای ایمنی درب ها .36

a) 1 



b) 5/0  

c) 75/0  

d) 2 

 

 

 عملکرد صحیح حسگر تشخیص اضافه وزن کابین طبق استانداردکدام است؟ .37

a) با تحریک میکروسوییج اورلوددر صورت هشدار دادن مورد تایید است 

b) دقیقاً طبق بار نامی کابین ، عمل کند 

c)  فقط وجود و داشتن عالیم صوتی و نوری کافی است 

d)  و نوری در داخل کابین عمل کند به شرط آنکه بار نامی کابین با در نظر  با عالیم صوتی درصد ظرفیت اسمی 10با دقت

 کیلوگرم نشود 75گرفتن خطا بیش از 

 

نصب آیفون برای آسانسور برای حداقل چه  طول مسیر آسانسور اجباری است و ارتباط کابین رابه کجا طبق استاندارد  .38

 وصل می کند؟

a) 25 متر و موتورخانه 

b) 30 وموتورخانهمتر 

c) 25 )متر و البی من)نگهبانی 

d) 30 )متر و البی من)نگهبانی 

 

 

متر احداث شده است حداقل نیروی که این کف چاهک باید طبق  2و طول  2آسانسوری دارای چاهک معلق با عرض  .39

 استاندارد بایدتحمل کند، چند نیوتن باید باشد؟

a) 5000 

b) 20000 

c) 15000 

d) 10000 

 

و  1کیلوگرم تایید شده است در صورتیکه ابعاد آسانسور  700 جرمپاراشوتی در آزمایشگاه استاندارد قطعات با حداقل  .40

 وزنه تعادل متعلقات باید چقدر باشد؟ جرمباشد حداقل  5/1

a) 1000 کیلوگرم 

b) 600 کیلوگرم 

c) 700 کیلوگرم 

d) 900 کیلو گرم 

 

 کیست؟ آسانسور نصب شرکت مشتری .41



a) آسانسور خریدار 

b) ساختمان سازندگان 

c) بازرسی شرکت 

d) میکنند استفاده اتمام از پس شده نصب آسانسور از  که ساختمانی ساکنین. 

 

 

 چیست؟ آسانسور نصب شرکت یک ماموریت .42

a) آسانسور نصب طریق از درآمد کسب 

b) ساختمان در راحت تردد ایجاد 

c) ساختمان سازندگان به آسانسور فروش 

d) آسانسور مونتاژ سپس و آسانسور قطعات خرید 

 

 است؟ نشده عنوان استاندارد در آسانسور چاه دیواره پوشش الزام عنوان به موارد از کدامیک .43

a) حفره وجود عدم 

b) سیمانی پوشش 

c) دیواره استحکام 

d) نبودن زا غباز و گرد 

 

 است؟ کدام آسانسور کابین پاخور سینی مورد در صحیح گزینه .44

a) حداقلی ارتفاع به افق سطح از درجه 60 خوردگی پخ دارای و متر 0/75 عمودی ارتفاع حداقل mm40  

b) 40 حداقلی ارتفاع به افق سطح از درجه 30 خوردگی پخ دارای و متر 75/0 عمودی ارتفاع حداقلmm 

c) 20 حداقلی ارتفاع به افق سطح از درجه 30 خوردگی پخ دارای و متر 75/0 عمودی ارتفاع حداقل mm  

d) حداقلی ارتفاع به افق سطح از درجه 30 خوردگی پخ دارای و متر 75/0 عمودی ارتفاع حداقلmm  20 

 

 است؟ چقدر آسانسور نصب هنگام در ها چارچوپ و درب باز مجاز فضای حداکثر .45

a) 5 متر یلیم 

b) 6 متر یلیم 

c) 3 متر میلی 

d) 10 متر میلی 

 

 باشد؟ باید چقدر طبقات درب ارتفاع حداقل .46



a) 190 سانتیمتر 

b) 195 متر سانتی 

c) 180  متر سانتی 

d) 200 متر سانتی 

 

 

 بیفتد؟ نباید اتفاق کدام اسانسور درب به متر سانتی 5 مساحت در نیوتن 300 عمودی نیروی اعمال از پس .47

a) دائم شکل تغییر عدم 

b) کند پیدا فرورفتگی متر میلی 15 تا تواند می درب 

c) کند مقاومت متر میلی 15 تا االستیک شکل تغییر بدون      

d) نشود مختل درب عملکرد چنین اعمال از بعد 

 

 است؟ چقدر کابین حرکت انجام جهت درب لنگه با درگیری جهت درب کننده قفل زبانه حداقل .48

a) 6mm 

b) 5mm 

c) 7mm 

d) 3mm 

 
 

 است؟ ژول چند ترتیب به لوالیی و اتوماتیک دربهای با آسانسور در کابین های درب شدن بسته جنبشی انرژی حداکثر .49

a) 1010و  

b) 6 10 و 

c) 6 6و 

d) 106 و 

 

 است؟ کرده مشخص کابین درون نصب آسانسور پالک برای الزام کاملترین گزینه کدام .50

a) باشد شده مشخص ظرفیت    

b) باشد شده نصب کیلوگرم جسب بر ظرفیت      

c) باشد ساخت شماره دارای                              

d) با حروف برای متر میلی 7و اعداد برای متر میلی 10 ارتفاع رعایت با جرم و نفر حسب بر ظرفیت حداکثر فارسی زبان به 

 باشد شده نصب ساخت وشماره فروشنده شرکت نام

 



 باشد؟ لوکس چند باید کابین کف از روشنایی حداقل .51

a) 40 

b) 50 

c) 60 

d) 200 

 

 شود؟ نمی محسوب موتورخانه به ورود مجاز فرد عنوان به زیر افراد از یک کدام ورود-23

a) ساختمان مدیر 

b) گر امداد 

c) آسانسور کار تعمیر 

d) اسانسور بازرس 

 

 شود؟ خارج مدار از باید اصلی کلید قطع از پس کدامیک .52

a) چاه روشنایی 

b) کابین درب 

c) موتورخانه روشنایی 

d) کابین تهویه 

 

 است؟ صحیح گزینه کدام .53

a) دهد ادامه انداز دور تا خود حرکت تواند می حرکت های دگمه بر فشار یک با فقط ریوزیون جعبه 

b) ندارد وجود ریوزیون جعبه سرعت برای محدویت 

c) باشد داشته رنگی هر به کننده متوقف وسیله یک باید جعبه 

d) نباشد متر یک از بیش کابین ورودی تا کننده متوقف وسیله فاصله حداکثر 

 

 است؟ نشده عنوان استاندارد در  چاه دیواره پوشش کدام .54

a) روزنه بدون 

b) اشتغال قابل غیر 

c) شده رنگ گچی پوشش 

d) مکانیکی پایداری دارای 

 

 



 شود؟ می چقدر کابین باالسر فضای ارتفاع حداقل باشد، یوک از باالتر متر 45/0 ریوزیون جعبه اگر قبلی سئوال در-15

a) 82/3 

b) 8/3 

c) 62/3 

d) 7/3 

 

 حداقل باشد، شده نصب متر میلی 80 دان روغن روی و متر 15/0 یوک روی شده نصب کفشک ارتفاع اگر قبلی سئوال در -16

 باشد؟ باید مترچقدر حسب بر  سقف روی از ریل امتداد

a) 1/1 

b) 15/1  

c) 835/0  

d) 135/0 

 

 است؟ چقدر ها در هنگام نصب چارچوپ و درب باز مجاز فضای حداکثر .55

a) 5 متر میلی 

b) 6 متر میلی 

c) 3 متر میلی 

d) 10 متر میلی 

 

 است؟ آسانسور الزامات جز آسانسور فضای از خارج مورد کدام .56

a) ندارد کار آن خارج فضاهای با استاندارد کلی طور به 

b) طبقات درب جلوی روشنایی 

c) طبقات کف و طبقات درب جلوی سطح هم رعایت 

d) ج و ب گزینه  

 

 باشد؟ لوکس چند باید آسانسور طبقات درب جلوی روشنایی حداقل .57

a) شود تامین مناسب روشنایی 

b) شود لوکس 200 شبها 

c) 50 لوکس 

d) ندارد آسانسور استاندارد به ارتباطی 



 

 باشد؟ باید چقدر طبقات درب ارتفاع حداقل .58

a) 190 سانتیمتر 

b) 195 متر سانتی 

c) 180 متر 

d) 200 متر 

 

 بیفتد؟ نباید اتفاق کدام اسانسور درب به متر سانتی 5 مساحت در نیوتن 300 عمودی نیروی اعمال از پس .59

a) دائم شکل تغییر عدم 

b) کند پیدا فرورفتگی متر میلی 15 تا تواند می درب 

c) کند مقاومت متر میلی 15 تا االستیک شکل تغییر بدون 

d) نشود مختل درب عملکرد چنین اعمال از بعد 

 

 است؟ چقدر کابین حرکت انجام جهت درب لنگه با درگیری جهت درب کننده قفل زبانه حداقل .60

a) 6 mm 

b) 5 mm 

c) 7 mm 

d) 3 mm 

 

 چقدر درب جرم حداکثر متر، 9/0 درب عرض و ثانیه3لوالیی طبقه درب با آسانسور کابین درب بسته زمان درصورتیکه .61

 باشد؟ تواند می

a) 33/133 کیلوگرم 

b) 22/222 کیلوگرم 

c) 90 کیلوگرم 

d) 66/66  کیلوگرم 

 

 است؟ ژول چند ترتیب به ولوالیی اتوماتیک دربهای با آسانسور در کابین های درب شدن بسته جنبشی انرژی حداکثر .62

a) 10  10و 

b) 6  10و 

c) 6  6و 

d) 106 و 



 

 است؟ کرده مشخص کابین درون نصب آسانسور پالک برای الزام کاملترین گزینه کدام .63

a) باشد شده مشخص ظرفیت     

b) باشد شده نصب کیلوگرم جسب بر ظرفیت       

c) باشد ساخت شماره دارای                              

d) با حروف برای متر میلی 7 و اعداد برای متر میلی 10 ارتفاع رعایت با جرم و نفر حسب بر ظرفیت حداکثر فارسی زبان به 

 .باشد شده نصب ساخت وشماره فروشنده شرکت نام

 

 باشد؟ لوکس باید کابین کف از روشنایی حداقل .64

a) 40  

b) 50  

c) 60  

d) 200 

 

 

 2/1 کابین عرض آسانسوری صورتیکه در شده تایید گرم کیلو 700 جرم کمینه با استاندارد سازمان توسط ی گیر ضربه .65

 باشد؟ باید گرم کیلو چند باید حداقل متعلقاتش و وزنه جرم باشد متر 25/1 آن عمق و

a) 700  

b) 1150 

c) 925  

d) 1000       

 

 

 را کابین برای استفاده قابلیت که باید باشد کیلوگرم چند ، شده تایید گیر ضربه جرم بیشینه حداقل قبل سئوال در .66

 باشد؟ داشته

a) 1000 

b) 1300 

c) 1150  

d) 1600 

 



 رعایت کدامیک از موارد زیر در مورد چاهک آسانسور الزامی نیست؟ .67

a)  های مجازلمحهمسطحی کف غیر از 

b) کف شور آب 

c)  متر از کف5/0روشنایی با  حداکثر 

d) تامین جان پناه برای سرویسکار 

 

 کدام یک از موارد زیر جزء الزامات درب طبقات آسانسور نمی باشد؟ .68

a)  سانتیمتر 80حداقل عرض 

b)  گوش با ابعاد استاندارد 3باز شدن با کلید 

c)  سانتیمتر 195حداقل ارتفاع 

d) طراریضزمان باز شدن ا خود به خود بسته شدن در 

 

 رعایت کدامیک از موارد زیر در رابطه با کابین آسانسور الزامی نیست؟ .69

a) نصب پالک ظرفیت 

b) نصب آینه 

c) آتش زا نبودن 

d) پالک ظرفیت 

 
رشته طناب فوالدی برای مهار کابین ضریب ایمنی طنابهای فوالدی حداقل باید چند برابر  3در صورت استفاده از  .70

 آنها باشد؟نیروهای وارد به 

a) 16 برابر 

b) 2 برابر 

c) 12 برابر 

d) 5 برابر 

 

 باید حداقل چند برابر قطر طناب ایمنی باشد؟ می بایست چند میلیمتر باشد وفلکه گاورنر می بایستگاورنر طنابقطر  .71

a) 5 – 20برابر 

b) 10 – 30برابر 

c) 8 – 40برابر 

d) 6- 30 برابر 

 

 



 وزن تقریبی وزنه تعادل باید به چه میزان باشد؟ .72

a) با ظرفیت اسمی وزن کابین 

b) وزن کابین خالی 

c) ظرفیت کابین 

d) وزن کابین و نصف ظرفیت آن 

 

 لوی تابلوها داخل موتورخانه چقدر باید باشد؟جفضای دسترسی در  .73

a) .امکان دسترسی باشد 

b) بستگی به فرد سرویسکار دارد 

c) 70 سانتیمتر 50حداقل  سانتیمتر به پهنای تابلو 

d) 50  سانتیمتر 60سانتیمتردر 

 

 کلید اصلی، برق کدامیک از موارد زیر در مدار نمی ماند)برق آن قطع می شود(؟ در زمان قطع .74

a) تهویه کابین 

b) روشنایی چاه آسانسور 

c) زنگ کابین 

d) موتور آسانسور 

 

 استفاده از پاراشوت لحظه ای در کدامیک از آسانسورهای زیر مجاز است؟ .75

a) باری 

b) خدماتی 

c)  63/0با سرعت کمتراز m/s 

d)  گرم کیلو 300با ظرفیت کمتر از 

 

 رعایت کدامیک از موارد زیر در داخل کابین الزامی نیست؟ .76

a) وجود زنگ یا آیفون و تلفن 

b) دستگیره 

c) روشنایی 

d) پالک ظرفیت 

 

 کیلوگرم چقدر است؟ 3000حداکثر مساحت کابین برای آسانسور باری به ظرفیت  .77



a) 5 متر مربع 

b) 8/5 متر مربع 

c) 2/5 متر مربع 

d) 8/4 متر مربع 

 

 موتور خانه باید چگونه باشد؟قفل درب های دسترسی به  .78

a) .از بیرون بدون کلید و از داخل موتور خانه با کلید باز شوند 

b) .از بیرون و از داخل موتور خانه با کلید باز شوند 

c) .از بیرون و داخل موتور خانه بدون کلید باز شوند 

d) .از بیرون با کلید و داخل موتورخانه بدون کلید باز شوند 

 

 

 

 ت؟کدام جمله صحیح نیس .79

a)  یانتی متر باشد. 15سانتی متر و حداکثر  6پهنای سطح شیشه خور درب لوالیی حداقل 

b)  متر باالتر از کف باشد. 1سانتی متر باشد باید لبه پایین آن حداقل  8در صورتیکه پهنای شیشه خور درب لوالیی بیش از 

c)  باالتر از تراز طبقه امتداد باشد.سانتی متر در پایین تر و  20منطقه بازشو قفل درب می تواند بیش از 

d)  میلی متر باشد. 8حداقل ضخامت شیشه درب لوالیی باید 

 

 حداقل شدت روشنایی یکنواخت در کف موتور خانه آسانسور به ترتیب چند لوکس است؟ .80

a) 108  

b) 200 

c) 180 

d) 50 

 

 نیروی مورد نیاز برای جلوگیری از بسته شدن درب نباید: 6303-1طبق استاندارد  .81

a)  یوتون بیشتر باشد.ن 140از 

b)  نیوتون بیشتر باشد. 133از 

c) نیوتون بیشتر باشد. 160 از 

d)  نیوتون بیشتر باشد. 150از 

 



 حداقل  قطر سیم بکسل سیستم ایمنی آسانسور ) گاورنر( : .82

a) 6 میلیمتر 

b) 8 میلیمتر 

c) 4 میلیمتر 

d) 10  میلیمتر 

 

 کدام جمله صحیح نیست؟ .83

a)  سانتیمتر بیشتر باشد. 3.5طبقات نباید از در آسانسورها فاصله ی بین سیل کابین وسیل 

b)  در آسانسورهای بدون درب کابین ، فاصله افقی بین سطح داخل چاه آسانسور و سیل کابین یا چهارچوب آن نبایستی از

 سانتی متر بیشتر باشد. 2

c)  و از قاب خارج وزنه های تعادل داخل قاب مربوطه بایستی به طریقی باشند که در اثر ضربات احتمالی شکسته نشده

 نشوند.

d)  سانتی متر باشد. 3فاصله بین کابین و متعلقات ان با وزنه تعادل و متعلقات آن حداقل بایستی 

 

 : ISIRI6303-1فضای کافی برای جان پناه روی کابین مطابق با استاندارد  .84

a)  سانتیمتر باشد. 80*  60*  50حداقل 

b)  سانتیمتر باشد. 100*  60*  50حداقل 

c)  سانتیمتر باشد.  80*  60 * 100حداقل 

d)  سانتیمتر باشد. 80*  100*  50حداقل 

 

 لبه برآمدگی )یقه( سوراخ ها روی دال بتنی جهت عبور سیم بکسلها از کف تمام شده .............. است. .85

a)  میلیمتر 50حداقل 

b)  میلیمتر 60حداقل 

c)  میلیمتر 30حداقل 

d)  میلیمتر           40حداقل 

 

 ( بایستی حداقل چند برابر قطر هر سیم بکسل باشد؟ Traction Sheaveقطر پولی کششی آسانسور )  .86

a) 10 برابر 

b) 20 برابر 

c) 30 برابر 

d) 40 برابر 

 



سرتاسر عرض آستانه ورودی کابین باید مجهز به صفحه محافظ پنجه پا باشد ، مقطع عمودی این صفحه باید بوسیله ی  .87

 به سطح افق به سمت پایین امتداد یابد. پخی با زاویه ........... نسبت

a) 30 درجه 

b) 40  درجه 

c) 50 درجه 

d) 60 درجه 

 

 ارتفاع مفید کابین در آسانسورهای مسافری باید حداقل ........... سانتی متر باشد. .88

a) 220 

b) 210 

c) 195  

d) 230 

 

 ، نباید قادر به حرکت باشد.کابین تا هنگامی که زبانه قفل حداقل به اندازه ........... میلیمتر با لنگه درب درگیر نشده  .89

a) 5 

b) 7  

c) 9  

d) 11  

 

 کدامیک از وسایل زیر می بایست بر روی سقف کابین نصب شوند. .90

a) وسایل کنترل دستی 

b) وسیله متوقف کننده 

c)  پریز برق 

d) تمام وسایل الف، ب، ج 

 

 کدام گزینه در رابطه با کلید های حد نهایی صحیح نمی باشد؟ .91

a)  پایین چاه فعال شوند.باید مستقیما بوسیله کابین در باال و 

b) .نمی تواند بوسیله ی وزنه تعادل فعال شوند 

c) .توسط یک ابزار ایمنی برقی مستقیما مدار بومین دو کنتاکتور را قطع نمایند 

d) .می تواند از نوع مغناطیسی باشد 

 



 شستی یا کلید توقف باید به رنگ ........... باشد و شستی زنگ باید به رنگ ............ باشد. .92

a) زرد-مزقر 

b) قرمز-سبز 

c) سبز-زرد 

d) آبی-سبز 

 

 دسترسی به موتورخانه و خود ورودی ها باید حداقل ........... متر ارتفاع داشته باشد.راه های  .93

a) 8/1 

b) 9/1  

c) 95/1  

d) 2 

 

 درب موتورخانه ........... به سمت داخل باز شود. .94

a) باید 

b) مجاز است 

c) ضروری است 

d) نباید 

 

 آسانسور می توان برای ....... استفاده کرداز چاه آسانسور عالوه بر تجهیزات  .95

a) کابلهای تلفن 

b) لوله های آتش نشانی 

c) لوله های تاسیسات 

d) هیچکدام 

 

 برای حرکت دستی کابین باید نیرویی کمتر از ......... نیوتون نیاز باشد. .96

a) 400 

b) 300  

c) 150 

d) 350 

 

 

 کدام یک از عوامل زیر باعث حرکت آسانسور کششی می شود؟ .97

a)  سیلندرفشار روغن درون 

b) اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کشش 

c) نیروی مستقیم جک بدون واسطه به زیر کابین یا یوک 

d) نیروی غیر مستقیم جک از طریق جابجایی فلکه ای که سیم بکسل رون آن به کابین متصل است 



 

 اندازه باالسری به کدامیک از پارامترهای زیر بستگی دارد؟ .98

a) نوع آسانسور 

b) سرعت آسانسور 

c) ظرفیت آسانسور 

d)  2و  1گزینه 

 

 کدامیک از سیستم ترمز ایمنی )سیستم پاراشوت( را می توان برای کلیه سرعت های آسانسور بکار برد؟ .99

a) ترمز ایمنی آنی 

b) ترمز ایمنی آنی با ضربه گیر 

c) ترمز ایمنی تدریجی 

d) ترمز ایمنی لحظه ای 

 

 شوند؟ ساختمان ها از نظر ترافیک )تردد جمعیت( به چند دسته تقسیم می .100

a) دو 

b) سه 

c) چهار 

d) پنج 

 

 کدامیک از ضربه گیرها برای هر سرعتی قابل استفاده می باشد؟ .101

a) ضربه گیرهای فنری 

b) ضربه گیرهای الستیکی 

c) ضربه گیرهای هیدرولیکی 

d) ضربه گیرهای فنری یا الستیکی با حرکت برگشت تدریجی 

 

باشد، کدام گزینه طبقه اصلی چنانچه در ساختمانی دسترسی های اصلی مختلفی به یک آسانسور وجود داشته  .102

 شود؟محسوب می

a) پایین ترین دسترسی 

b) باالترین دسترسی 

c) تمامی دسترسی ها 

d) مسیر دسترسی از روبروی آسانسور 



 

 کدامیک از موارد زیر به یوک کابین متصل نمی شود؟ .103

a) سیم بکسل ها 

b) کف کابین 

c) ترمزهای ایمنی 

d) ریل های راهنما 

 

 قائم حرکت در ساختمان ها از کف ورودی اصلی چند متر باید باشد؟بمنظور الزام تعبیه آسانسور طول مسیر  .104

a)  متر 15بیش از 

b)  متر 12بیش از 

c)  متر 9بیش از 

d)  متر 6بیش از 

 

 

متر و بیشتر از کف ورودی اصلی باید حداقل چند دستگاه  28طبقه یا با طول مسیر حرکت  8در ساختمان های  .105

 آسانسور پیش بینی شود؟

a) یک دستگاه 

b) دو دستگاه 

c) دستگاه سه 

d) چهار دستگاه 

 

 در کدامیک از ساختمان ها باید حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار )برانکاردبر( تعبیه گردد؟ .106

a) ساختمان های دسته سوم 

b) ساختمان های دسته چهارم 

c)  متر از کف ورودی اصلی 28کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از 

d) متر از کف ورودی اصلی 21ت بیش از کلیه ساختمان های با طول مسیر حرک 

 

 ؟نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات آسانسورهای با قابلیت حمل صندلی چرخدار  .107

a)  :میلیمتر می باشد. 1100*2100حداقل ابعاد کابین 

b)  :میلیمتر می باشد. 800حداقل عرض بازشو درب 



c) .مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد 

d) ماندن درب برای مدت طوالنی تر از زمان عادی بسته شدن درب باشد. مجهز به دکمه باز 

 

 ؟نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات آسانسورهای با قابلیت حمل بیمار )برانکاردبر(  .108

a)  :میلیمتر می باشد. 1100*2100حداقل ابعاد کابین 

b)  :میلیمتر می باشد. 800حداقل عرض بازشو درب 

c) از طبقه مجدد می باشد.مجهز به سیستم تر 

d) .مجهز به دکمه باز ماندن درب برای مدت طوالنی تر از زمان عادی بسته شدن درب باشد 

 

 

 

 ؟نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات آسانسورهای با قابلیت حمل تخت بیمار )تخت بر(  .109

a)  :میلیمتر می باشد. 1400*2400حداقل ابعاد کابین 

b) میلیمتر می باشد. 2000میلیمتر و حداقل ارتفاع )بازشو( درب  1300ب: حداقل عرض بازشو در 

c) .مجهز به سیستم کنترل سرعت ولتاژ و فرکانس متغیر می باشد 

d) .مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد می باشد 

 

در محاسبات ترافیک، حرکت آسانسور از طبقه ورودی اصلی به طور متوسط در هر چند ثانیه یک بار صورت می  .110

 گیرد؟

a) 60 ثانیه 

b) 80 ثانیه 

c) 100 ثانیه 

d) 120 ثانیه 

 

حداکثر فاصله پیاده روی از در ورودی ساختمان یا در آپارتمان برای سوار شدن به آسانسور)ها( در هر طبقه چند  .111

 متر است؟

a) 10 متر 

b) 20 متر 

c) 30 متر 

d) 40 متر 



 در چه صورت می توان آسانسورها را در یک چاه مشترک قرار داد؟ .112

a)  آسانسورها پنج دستگاه باشد.تعداد 

b) .تعداد آسانسورها چهار دستگاه باشد 

c) .تعداد آسانسورها چهار دستگاه یا کمتر باشد 

d) .تعداد آسانسورها سه دستگاه یا کمتر باشد 

 

 در چه صورت می توان در یک چاه مشترک حداکثر چهار دستگاه آسانسور قرار داد؟ .113

a)  باشند.تعداد آسانسورها بیش از چهار دستگاه 

b) .تعداد آسانسورها بیش از پنج دستگاه باشند 

c) .تعداد آسانسورها بیش از شش دستگاه باشند 

d) .تعداد آسانسورها بیش از هفت دستگاه باشند 

 

در ساختمان های مسکونی با جایگذاری آسانسورها بصورت گروهی در کنار هم، عمق راهرو مقابل ورودی های  .114

 کابین به چه میزان می باشد؟

a) متر 1/2یا بزرگتر از  برابر 

b)  متر 5/1برابر یا بزرگتر از 

c) بزرگترین عمق کابین در گروه 

d)  متر یا بزرگترین عمق کابین در گروه)هر کدام که بزرگتر باشند( 5/1برابر یا بزرگتر از 

 

در ساختمان های غیرمسکونی به استثنای آسانسور تخت بر با جایگذاری آسانسورها بصورت گروهی روبروی هم،  .115

 مق راهرو مقابل ورودی های کابین به چه میزان می باشد؟ع

a)  متر 5/4برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابین های روبروی هم و حداکثر 

b)  متر 5/5برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابین های روبروی هم و حداکثر 

c)  متر 4/2برابر یا بزرگتر از 

d) 5/1 ن در گروهبرابر بزرگترین عمق کابی 

 

 ؟نیستکدام یک از پارامترهای زیر در انتخاب ابعاد چاه آسانسور تأثیرگذار  .116

a) ظرفیت کابین 

b) نوع درب 

c) سرعت 

d) ابعاد موتورخانه 

 

 



 حداقل زمان تحمل دیواره ها و تیغه های پوشاننده چاه آسانسور در برابر آتش چقدر می باشد؟ .117

a) نیم ساعت 

b) یک ساعت 

c) دو ساعت 

d) چهار ساعت 

 

دیواره های چاه آسانسور از شیشه ساخته شود، نوع این شیشه ها کدام یک از گزینه های زیر می  در صورتی که .118

 باشد؟

a)  میلیمتر 25ضخامت 

b)  میلیمتر 20ضخامت 

c) سکوریت 

d) لمینیت 

 

ستانة  زیر چاه دیواره .119 شد  چهارچوب........ متوالی درب دو بینباید  طبقه درب آ صلة  با و یا با  از بیش عمودی فا

شو  ناحیه ......... سبت  درجه 60 حداقل شیب  زاویه با سخت  و هموار و مالیم پخی متریمیل ............ بعالوة قفل باز  افق به ن

 .شود برده بکار

a)  100-یک برابر–همسطح 

b) 50 -نصف -همسطح  

c) 100-نصف-شیبدار  

d) 50-نصف-شیبدار 

 

 موتورخانه آسانسور چه مقدار باید باشد؟بر طبق استاندارد ، دمای فضای داخل  .120

a)  درجه سانتی گراد  20حداکثر 

b)  درجه سانتی گراد 2حداقل 

c)  درجه سانتی گراد40تا 5بین 

d) درجه سانتی گراد   30تا 10بین 

 

شود، باید تحمل چه باری را داشته   قالبی که در مرکز چاه آسانسور برای جابجایی تجهیزات موتورخانه نصب می    .121

 باشد ؟

a) کیلوگرم 500ثر حداک 

b)  کیلوگرم 2000حداقل 

c)  کیلوگرم 1500حداقل 



d) بستگی به ظرفیت بار آسانسور دارد 

 

 در صورتیکه از یک چاه بصورت مشترک برای چند آسانسور استفاده شود: .122

a)  باید دیواره جدا کننده بین چاههای آسانسور از پایین ترین حد حرکت تجهیزات کابین یا وزنه تعادل آسانسور

 متر از کف جداسازی کرد. 5/2ارتفاع  مجاور تا

b) .باید جداسازی بصورت کامل در سرتاسر چاه انجام شود 

c)  متر باشد باید در سرتاسر  3/0چنانچه فاصله بین لبه سقف کابین و قسمتهای متحرک آسانسور مجاور بیش از

 چاه با پهنای موثر جداساری کرد.

d) د.باید موارد مذکور در بندهای الف و ج را اجرا کر 

 

 کیلوگرم چقدر است؟ 3000حداکثر مساحت کابین برای آسانسور باری به ظرفیت  .123

a) 5 مترمربع 

b) 8/5   مترمربع 

c) 2/5 مترمربع 

d) 8/4 مترمربع 

 

 کیلوگرم چقدر است؟ 3500حداکثر مساحت کابین برای آسانسور باری به ظرفیت   .124

a) 6/6 مترمربع 

b) 5   مترمربع 

c) 8/5 مترمربع 

d) 6  مترمربع 

 

 دسترسی به موتورخانه باید چگونه باشند؟قفل دربهای  .125

a) شوند باز دیکل با موتورخانه داخلاز  وبدون کلید  رونیب از. 

b) شوند باز دیکل با موتورخانه داخل و رونیب از. 

c) شوند باز دیکل بدون موتورخانه داخل و رونیب از. 

d)  .از بیرون با کلید و داخل موتورخانه بدون کلید باز شوند 

 

 بازدید کدام جمله صحیح نیست؟در مورد دریچه  .126

a) .دریچه باید از داخل با دست به راحتی باز شود 

b) .به هنگام باز بودن دریچه، آسانسور نبایستی فعال شود 

c) ( باشد. 50*50حداکثر ابعاد دریچه )سانتیمتر 



d) تواند از خارج نیز بدون کلید باز شود.دریچه می 

 

 کدام جمله صحیح نیست؟ .127

a) سانتی متراست. 15سانتی متر و حداکثر 6لوالیی حداقل  پهنای سطح شیشه خور درب 

b)  متر باالتر از  1متر باشد باید لبه پائین آن حداقل سانتی 8درصورتیکه پهنای شیشه خور درب لوالیی بیش از

 کف باشد.

c) سانتی متر در پائینتر و باالتر از تراز طبقه امتداد باشد. 20تواند بیش از منطقه بازشو قفل درب می 

d)  میلیمتر باشد.8حداقل ضخامت شیشه درب لوالیی باید 

 

 کدام جمله صحیح نیست؟ .128

a)  سانتیمتر است. 30سانتیمتر و حداکثر  20فاصله کابین تا ضربه گیر طبق استاندارد حداقل 

b)  کلیدهای حد نهایی باید در نزدیکترین نقطه به تراز باالترین و پایین ترین طبقه بدون عملکرد اتفاقی نصب

 شوند.

c) گیر قطع گیر باید کلید حد نهایی قطع شده باشد و تافشرده شده کامل ضربهقبل از برخورد کابین به ضربه

 بماند.

d) ای برای حداقل و حداکثر فاصله وزنه تعادل تا سکو وجود ندارد و فقط باید به اندازه ای طبق استاندارد اندازه

 شرط روی کابین تامین شود. 4باشد که 

 

 ه گیرهای هیدرولیکی در چه آسانسورهایی الزامی است ؟استفاده از ضرب .129

a)  متر بر ثانیه 6/1آسانسورهای با سرعت بیش از 

b) متر بر ثانیه 5/2آسانسورهای با سرعتبیش از 

c)  تن 3آسانسورهای با ظرفیت بیش از 

d) متر بر ثانیه 1آسانسورهای با سرعتبیش از 

 

 ....در کف و جلوی شستی های فرمان داخل کابین باشد.شدت نور موجود در کابین آسانسور، نباید کمتر از .... .130

a) 200لوکس 

b) 50لوکس 

c) 100لوکس 

d) 150 لوکس 

 

 کنواخت در کف موتورخانه آسانسور به ترتیب چند لوکس است؟ حداقل شدت روشنایی  .131

a) 108  



b) 200   

c) 180 

d) 50 

 

 حداقل سرعت فعال شدن گاورنر : 6303-1مطابق با استاندارد  .132

a) 110 درصد سرعت اسمی باشد 

b) 120  درصد سرعت اسمی باشد 

c) 125 درصد سرعت اسمی باشد 

d) 115 درصد سرعت اسمی باشد 

 

 درجه حرارت محیط موتورخانه باید در حدود :   .133

a) 20  درجه سانتیگراد باشد 60تا 

b) 0  درجه سانتیگراد باشد  60تا 

c) 5  درجه سانتیگراد باشد 40تا 

d) 25  درجه سانتیگراد باشد  45تا 

 

 سیم بکسل سیستم ایمنی آسانسور ) گاورنر (:  قطر به حداقل .134

a) 6 میلیمتر  

b) 8  میلیمتر 

c) 4 میلیمتر 

d) 10 میلیمتر 

 

 حداقل ضخامت شیشه درب لوالیی طبقات برابر است با : .135

a) 6 میلیمتر 

b) 8 میلیمتر 

c) 10  میلیمتر 

d) 5 میلیمتر 

 

 ابعاد جان پناه در چاهک آسانسور برابر است با : .136

a) 50  *60  *100  سانتیمتر 

b) 50  *50  *60 سانتیمتر 

c) 50  *80  *60 سانتیمتر 



d) 60  *80  *80 سانتیمتر 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .137

a)  سانتیمتر باشد . 195ارتفاع درب کابین و همچنین ارتفاع مفید کابین بایستی حداقل 

b) . کابین بایستی حتما مجهز به ترمز ایمنی )پاراشوت( مناسب باشد 

c)  کابین و مقابل شستی های فرمان تامین باشد.لوکس در کف  50بایستی حداقل روشنایی 

d)  نیوتن را داشته باشد. 1000سقف کابین بایستی تحمل وزن حداقل یک نفر برابر 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .138

a)  سانتیمتر بیشتر باشد . 3.5در آسانسورها فاصله بین سیل کابین و سیل درب طبقات نباید از 

b)  افقی بین سطح داخل چاه آسانسور و سیل کابین یا چهارچوب آن در آسانسورهای بدون درب کابین ، فاصله

 سانتیمتر بیشتر باشد . 2نبایستی از 

c)  وزنه های تعادل داخل قاب مربوطه بایستی به طریقی باشند که در اثر ضربات احتمالی شکسته نشده و از قاب

 خارج نشوند .

d) سانتیمتر باشد. 3حداقل بایستی فاصله بین کابین و متعلقات آن با وزنه تعادل و متعلقات آن 

 

سمی         .139 سور به ظرفیت ا سان ساحت مفید کابین آ ستاندارد   1-1کیلوگرم طبق جدول  600حداکثر م  6303-1ا

 عبارتست از :

a) 95/1 متر مربع 

b) 2/2 متر مربع 

c) 6/1 متر مربع 

d) 45/1 متر مربع 

 

سمی         .140 سور به ظرفیت ا سان ساحت مفید کابین آ ستاندارد  1-1 جدول طبقکیلوگرم  400حداکثر م  6303-1 ا

 عبارتست از:

a) 1.17 متر مربع 

b) 1  متر مربع 

c) 1.2 متر مربع 

d) 1.8 متر مربع 

 

 در آسانسور معلول بر ، حداقل عرض مفید بازشو درب : .141

a) 70 سانتیمتر 



b) 80  سانتیمتر 

c) 100 سانتیمتر 

d) 60 سانتیمتر 

 

 نفره عبارتست از : 10حداقل مساحت مفید آسانسور  .142

a) 2 متر مربع 

b) 1.73 متر مربع 

c) 1.5 متر مربع 

d) 1 متر مربع 

 

 حداقل ظرفیت آسانسور معلول بر : .143

 باشد .  کیلوگرم( می 600نفره ) 8

 باشد .کیلوگرم( می 750نفره ) 10

 باشد . کیلوگرم( می 450نفره ) 6

 باشد .کیلوگرم( می 900نفره ) 12

 

 های چاه آسانسور عبارتند از :محل های غیر مجاز باز در دیواره .144

a)  نصب دربهای طبقاتمحل 

b) محل نصب درب اضطراری و بازرسی 

c) محل نصب سوراخهای عبور سیم بکسل 

d) محل عبور کابل از دیواره های چاه 

 

 در آسانسورهای دارای چاهک معلق ، کف چاهک باید تحمل نیروی : .145

a) 5000  .نیوتن بر متر مربع را داشته باشد 

b) 7000 .نیوتن بر متر مربع را داشته باشد 

c) 3000  بر متر مربع را داشته باشد. نیوتن 

d) 9000 .نیوتن بر متر مربع را داشته باشد 

 

 ایجداکننده دیوارة باید مجاور آسممانسممورهای تعادل وزنه یا کابین متحرک بخشممهای بین ،چاهپاییندرقسمممت .146

 و شده شروع تعادل وزنة یا کابین حرکت نقطة ترینپایین از که ایگونهبه گردد، تعبیه

 .یابد امتداد چاهک کف از باالتر متر 5/2 تا حداقل

 .یابد امتداد تراز طبقه از مترباالتر 5/2 تا حداقل



 .یابد امتداد چاهک کف از باالتر ترم 0/3تا حداقل

 .یابد امتدادتراز طبقه  از باالتر ترم 5/3 تا حداقل

 

 : EN81فضای کافی برای جان پناه روی کابین مطابق استاندارد  .147

a)  باشد . سانتیمتر می 80*  60*  50حداقل 

b)  باشد .  سانتیمتر می 100*  60*  50حداقل 

c)  باشد . سانتیمتر می 80*  60*  100حداقل 

d)  باشد . سانتیمتر می 80*  100*  50حداقل 

 

 سانسورباید به گونه ای نصب شود که :در آstopکلید توقف اضطراری در چاهک  .148

a) گردد .در سمت لوالی درب نصب می 

b) گردد بطوریکه از داخل چاهک و خارج آن در دسترس باشد .سمت بازشو درب نصب می 

c) گردد .در کنار شستی آسانسور در طبقه همکف نصب می 

d) هیچکدام 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .149

a)  الزامی است.وجود یک پریز الکتریکی در چاهک 

b) .فضای چاه باید منحصراً برای آسانسور باشد 

c) . کف چاهک باید صاف و تراز باشد 

d)  متری از کف چاهک الزامی است. 0.5وجود یک المپ در فاصله حداقل 

 

 موتورخانه باید مجهز به روشنائی الکتریکی دائمی با حداقل شدت ......... باشد . .150

a) 200 لوکس 

b) 300 لوکس 

c) 100 لوکس 

d) 400 لوکس 

 

 لبه برآمدگی )یقه( سوراخها روی دال بتنی جهت عبور سیم بکسلها از کف تمام شده ....... است . .151

a)  میلیمتر 50حداقل 

b)  میلیمتر 60حداقل 

c)  میلیمتر 30حداقل 

d)  میلیمتر   40حداقل 



     

 در داخل چاهک ندارند ؟ stopکدام نوع از آسانسورهای زیر نیازی به کلید توقف  .152

a)  هیدرولیکی سیم بکسلی 

b) کششی با موتور گیربکس 

c) هیدرولیکی با اتصال جک 

d) . همه آسانسورها نیاز دارند 

 

 برای توقف کلیه آسانسورها استفاده کرد؟stopتوقفتوان از یک کلید در یک چاهک مشترک، آیا می .153

a) بله 

b)  در برخی موارد و حاالت 

c) تنها در یک حالت خاص 

d) خیر 

 

 چاهک نیاز به یک نردبان است ؟ در چه صورت جهت دسترسی به .154

a)  متر باشد. 1.5در آسانسورهایی که عمق چاهک آنها بیشتر از 

b) و درب اضطراری جهت دسترسی به چاهک  باشد متر 2.5 از یشترب آنهاب چاهک عمق که درآسانسورهایی

 وجود نداشته باشد.

c)  )مترباشد 2.5 از بیشتر آنها چاهک عمق که درآسانسورهاییج. 

d)  آسانسورهای دارای چاهک معلق یا چاه مشترکدر 

 

 

 صحیح نیست. (stop)کدام جمله در رابطه با کلید توقف  .155

a) غیرارادی عمل نتیجه در آنها عادی کار به برگشت که نحوی به بوده وضعیتی یک که نوعی از باید توقف کلید 

 .شود میسر

b) توقف کلمة با و باشد قرمز رنگ به باید توقف کلید (stop) ازه استفاد در که گیرد قرار جایی و گردد مشخص 

 .نیاید پیش اشتباهی کلید

c)  باشد. به روی کابین سرویس افراد ورود نقطه از متری یک حداکثر فاصله درباید  کابین سقف رویکلید توقف 

d) .کلید توقف باید در داخل اتاق فلکه تعبیه گردد 

 

 کدام است؟(stop)روش برای بررسی در مدار بودن کلید توقف چاهکایمن ترین  .156

a)  از داخل چاهک با پل کردن درب طبقه هنگام حرکت کابینstop طع شود.ق 

b) نیکاب حرکت هنگام از داخل چاهک و با بستن درب طبقهstop شود طعق. 



c)  از بیرون چاه آسانسور ابتدا کلیدstop احضار فشرده شود. طع شود و پس از بستن درب طبقه شستیق 

d) دیکل درب طبقه پل شود و در هنگام حرکت کابین آسانسور چاه رونیازبstop شود طعق. 

 

 ( بایستی حداقل چند برابر قطر هر سیم بکسل باشد ؟Traction Sheaveقطر پولی کششی آسانسور ) .157

a) 10 برابر 

b) 20 برابر 

c) 30 برابر 

d) 40 برابر 

 

شیباید حداقل از ..............        .158 ش سورهای ک سان سل   جهت تعلیق در آ ستفاده    سیمبک ضریب اطمینان ....... ا با حداقل 

 کرد.

1 -20 

2 -16 

3 -12  

4 -10 

 

 جرم هر مسافر معادل : 6303-1در محاسبات ظرفیت آسانسور طبق استاندارد  .159

a) 75 شود . کیلوگرم در نظر گرفته می 

b) 80 شود .                 ته میکیلوگرم در نظر گرف 

c) 85 شود . کیلوگرم در نظر گرفته می 

d) 90 شود .    کیلوگرم در نظر گرفته می 

 

 ضریب اطمینان سیمهای بکسل باید حداقل برابر عدد ......... باشد . 6303-1طبق استاندارد  .160

a) 12  سیم بکسل یا بیشتر 3در سیستم کششی با 

b) 16  سل یا بیشترسیم بک 4در سیستم کششی با 

c) 20 در حالت استفاده از رانش مثبت 

d) الف و ب 

 

 الزم در، شممدن  بسممته  از یریجلوگ جهت.............. نیوتن  از شیب ییروین دینبا خودکار محرکة یروین با یدرها .161

 .گرددینم انجام درب حرکت یبتداا .............. در یریگاندازه نیا .باشد

a) 100 – 5 سانت 

b) 50- دو سوم 



c) 150 – یک سوم 

d) 300- 5 سانت 

 

شود ، باید در برابر حداقل ........... از حد گسیختگیطناب   وقتی از سربکسلهای گوه ای برای آسانسور استفاده می      .162

 فوالدی مقاوم باشد.

a) 90%   

b) 85%   

c) 100%  

d) 80% 

 

مسافری نباید بیشتر از .......    حد فاصل بین آستانه سیل درب طبقه و آستانه سیل درب کابین در آسانسورهای          .163

 باشد .

a) 35 میلیمتر 

b) 30  میلیمتر 

c) 25 میلیمتر 

d) 20 میلیمتر 

 

 فاصله بین کابین آسانسور و وزنه تعادل نباید کمتر از ........ باشد . .164

a) 35 میلیمتر 

b) 30 میلیمتر 

c) 50 میلیمتر 

d) 40 میلیمتر 

 

  ........... ارتفاع حداقل با ستون  پایه یک به باید کنند، حرکت عادلت وزنه یا کابین همراه به ها گیرضربه  چنانچه .165

 .نمایند برخورد حرکت مسیر انتهای در

a) 3/0 متر 

b) 4/0 متر 

c) 5/0 متر 

d) 6/0 متر 

سر   .166 ستانه  عرض سرتا شد،  پا پنجة محافظ صفحه  به مجهز باید کابین ورودی آ   باید صفحه  این عمودی مقطع با

 .یابد امتداد پایین سمت به افق سطح به نسبت......... زاویة با پخی بوسیله

a) 30 درجه 



b) 40 درجه 

c) 50 درجه 

d) 60 درجه 

 

شتر ب کابین گاورنر عملکرد سرعت  از باید ،تعادل وزنة گاورنر عملکرد سرعت  .167 شد  ی  عملکرد سرعت  اختالف. با

 .شود بیشتر ....... از نباید

a) 5%  

b) 10% 

c) 15%  

d) 20% 

 

شتن و توقف کابین با باری به میزان ........... بار        جهت تنظیم نیروی ترمز موتور .168 ست جهت نگهدا سور نیاز ا سان آ

 اسمی کابین کنترل شود.

a) 150% 

b) 120% 

c) 100%  

d) 125%  

 

 ارتفاع مفید کابین در آسانسورهای مسافری باید حداقل ............ سانتیمتر باشد . .169

a) 220  

b) 210  

c) 195 

d) 230 

 

 افزایش سرعت باید از نوع ...................... استفاده شوند .وسیله ایمنی جهت توقف کابین درصورت  .170

a) مکانیکی 

b) هیدرولیکی 

c) پنوماتیکی 

d) هیچکدام 

 

 باشند.  کدامیک از موارد ذیل در مورد درهای خودکار عمودی صحیح نمی .171

a) باشد. این نوع در برای آسانسورهای خودرو بر ساختمانهای عمومی مجاز می 



b) کمه ای همراه باشد. بسته شدن با فشار دائمی د 

c)  میانگین سرعت بسته شدن لته ها کمتر ازm/s 3  .باشد 

d)  .حداقل دو سوم درب کابین قبل از آنکه درب طبقه شروع به بسته شدن نماید، بسته شده باشد 

 

تواند حداکثر .......  در صورتیکه در کابین و درهای خروجی بطور همزمان عمل نمایند، منطقه باز شدن درب می   .172

 متردر باال و پایین تر از طبقه امتداد یابد.  

a) 2/0 

b) 25/0  

c) 3/0  

d) 35/0  

 

نباید قادر به حرکت کابین تا هنگامی که زبانه قفل حداقل به اندازه ........... میلیمتر با لنگه درب درگیر نشمممده،  .173

 باشد.  

a) 5 

b) 7  

c) 9 

d) 11  

 

 باشد.  کدامیک از موارد زیر نادرست می .174

a) نیوتن  2000معادل عمودی نیرویی مقابل در بتواند طوریکهب باشد، داشته را نفر دو وزن تحمل باید کابین سقف

 . کند پایداری ،دایمی شکل تغییر هیچ بدون

b) باشد داشته وجود افراد ایستادن برای متر مربع 12/0حداقل مساحت به بازی فضای باید کابین سقف روی 

 .نباشد متر 25/0  از کمتر کوچکتر ضلع بطوریکه

c) سانتیمتر باشد، باید روی سقف کابین نرده نصب  30صورتیکه فاصله لبه سقف کابین تا دیواره چاه کمتر از  در

 شود.

d)  .سقف کابین باید طوری طراحی شود که نصب نرده روی آن امکان پذیر باشد 

 

 بایست بر روی سقف کابین نصب شوند.  کدامیک از وسایل زیر می .175

a) وسایل کنترل دستی 

b) وسیله متوقف کننده 

c)  پریز برق 

d) تمام وسایل الف،ب،ج 



 

 باشد.  مقابل درب طبقات باید به اندازه ..... لوکس شدت روشنایی  .176

a) 50  

b) 100  

c) 150 

d) 200  

 

منبع برق اضممطراری باید بطور خودکار در هنگام قطع برق روشممنایی کابین را با ....... المپ یک واتی به مدت    .177

 یک ساعت روشن نگهدارد.  

a) 1 

b) 50 

c) 100  

d) 200 

 

ستم آویز    .178 سی سمی  قطرجهت  ست می فوالدی طناب ا سبت  و ......... میلیمترحداقل بای   ها فلکه واقعی قطر بین ن

 .باشد........باید مک دست آویزی ها طناب نامی قطر به

a) 6  -  30 

b) 10  -40  

c) 8  -  30 

d) 8   -  40 

 

 کدامیک از موارد زیر در مورد طنابهای جبران کننده نادرست است؟  .179

a)  اگر سرعت اسمی آسانسور بیش ازm/s 1  باشد، باید طنابهای جبران کننده به همراه فلکه های کششی بکار

 رود. 

b)  .کشش طنابهای جبران کننده باید توسط نیروی جاذبه انجام گیرد 

c)  باشد.  30نسبت بین قط واقعی قرقره ها و قطر نامی طنابهای جبران کننده باید حداقل 

d)  هنگامی که سرعت اسمی آسانسور ازm/s 5/3 باشد. تجاز کند وجود وسیله ضد پیچش طنابها ضروری می 

 

 باشد؟می کدامیک از عبارات ذیل درست  .180

a) شازیآسانسوربیاسمسرعتکهیدرصورت   m/s  1باشدیجیتدردازنوعیبانیکابیمنیباشد،ترمزا. 

b) ازنیکابیاسمسرعتکهیدرصورتm/s 63/0باشدیآنیمنیترمزااکمترباشد،ازنوعی. 

c) باشندیجیتدردازنوعیآنهاباهیباشدکلیمنیترمزانیچندیدارانیکابچنانچه. 

d)  هیچکدام 



 

 باشد؟  یر درست میکدامیک از عبارات ز  .181

a)  باشد. ترمز ایمنی وزنه تعادل باید لحظه ای 

b)  .بکار افتادن ترمز ایمنی بوسیله وسایل برقی مجاز است 

c) آسانسورازاسمیسرعتچنانچهm/s1 از به جای گاورنر میتواندتعادلوزنه(  پاراشوت) باشد،ترمزایمنیبیشتر ن 

 د.شو عمل وارد ایمنی طناب طریق از یا و آویز سیستم در خطا بدلیل که باشد نوعی

d) یین بردن کابین امکان پذیر باشد.آزاد نمودن پاراشوت باید فقط با پا 

 

سممرعت عملکرد گاورنر در آسممانسممورهای با ترمز لحظه ای بجز نوع غلطکی باید کمتر از کدامیک از موارد زیر    .182

 باشد.  

a) m/s 1 

b) m/s  8/0 

c) m/s5/1 

d) m/s 15/1 

 

 باشد؟  کدامیک از نکات زیر در مورد طناب فوالدی گاورنر صحیح می  .183

a)  باشد.  12ضریب ایمنی طناب گاورنر حداقل 

b)  حداقل قطر طناب فوالدی گاورنر بایدmm 8  .باشد 

c)  باشد.  30نسبت بین قطر واقعی فلکه گاورنر به قطر اسمی طناب فوالدی آن باید حداقل 

d)  هیچکدام 

 

 شود؟کدامیک از موارد زیر در هنگام محاسبه کشش طنابهای فوالدی در نظر گرفته می  .184

a)  بار نامی خود در پایین ترین طبقه متوقف است.  %125کابین با باری معادل 

b)  .کابین بدون بار در باالترین طبقه متوقف است 

c)  بار نامی در وسط چاه متوقف است.  %50کابین با باری معادل 

d) و ب گزینه الف 

 

 باشد؟  کدامیک از موارد زیر در مورد کاربرد ضربه گیرها صحیح می  .185

a) توان استفاده کرد که سرعت آسانسور از گیر نوع فنری در صورتی میاز ضربهm/s 6/1  .بیشتر نباشد 

b) از آسانسور سرعت که کرد استفاده میتوان صورتی در فقط الستیکی و فنری نوع گیرهایازضربهm/s 5/0 

 .شترنباشدب



c) ستفادها میتوان صورتی در نهات ،(فنر باکمک) تدریجی برگشتی باحرکت الستیکی و فنری نوع گیرهای ضربه از 

 .نباشد یشترب m/s  6/1ازر آسانسو سرعت که کرد

d) تواندمی متفاوت اسمی هایسرعت با آسانسوری، هر در (هیدرولیک) انرژی کننده مستهلک نوع گیرهای ضربه 

 .شود گرفته بکار

 

 در هر صورت میزان جابجایی ضربه گیر نوع ذخیره ساز انرژی نباید کمتر از .......... میلیمتر باشد.  .186

a) 35 

b) 45 

c) 55 

d) 65  

 

باید حداقل .............. سممانتیمتر  m/s 1کل جابجایی ممکن ضممربه گیر ذخیره سمماز انرژی برای سممرعت اسمممی  .187

 باشد.  

a) 5/6  

b) 5/8  

c) 5/10  

d) 5/13  

 

 رابطه با کلیدهای حد نهایی صحیح نمی باشد.کدام گزینه در  .188

a)  .باید مستقیماً بوسیله کابین در باال و پایین چاه فعال شوند 

b) تواند بوسیله وزنه تعادل فعالشوند.نمی 

c)  .توسط یک ابزار ایمنی برقی مستقیماً مدار بومین دو کنتاکتور را قطع نمایند 

d) باشد.  می تواند از نوع مغناطیسی 

 

سیله               .189 سور نچرخد و سان شود و موتور آ ستارت زده  سور کششی ا سان زمانی در مدت زمان زیر عمل چنانچه در آ

 نماید.

a) 55 ثانیه 

b)  ثانیه 30زمان کل حرکت به اضافه 

c) ثانیه10زمان کل حرکت به اضافه 

d) 65  ثانیه 

 

سور با درگاه یا چهارچوب ورودی کابین       .190 با درب آن نباید از ........   فاصله افقی بین سطح داخلی دیواره چاه آسان



 متر بیشتر شود. 

a) 2/0 

b) 2/0  متر باشد(  5/0)در صورتیکه ارتفاع از 

c) 25/0  

d) 25/0  )در صورتیکه ارتفاع آن یک متر باشد( 

 

 فاصله افقی بین لبه پایین درگاه کابین درب دار و لبه پایین درگاه طبقات نباید از ....... میلیمتر تجاوز کند  .191

a) 20  

b) 25 

c) 30  

d) 35  

 

 کابین و متعلقات آن باید در فاصله حداقل ......... سانتیمتر از وزنه تعادل و متعلقات مربوطه قرار گیرد.   .192

a) 5 

b) 7  

c) 10 

d) 12 

 

 باشد؟  در مورد سیستم ترمز کدامیک از موارد زیر نادرست می  .193

a) کند. در هنگام قطع برق بطور خودکار عمل می 

b)  بیش از ظرفیت نامی  %25باید به تنهایی سیستم محرکه را هنگامی که کابین با سرعت اسمی و باری معادل

 کند، متوقف نماید. حرکت می

c)  .در حالت توقف برای بسته نگهداشتن ترمز باید یک جریان الکتریکی بطور پیوسته اعمال گردد 

d) ند اجزاء برقی ترمز نباید توسط موتور، تغذیه و راه کهنگامی که موتور آسانسور شبیه یک ژنراتور عمل می

 اندازی شوند. 

 

 بایست تغذیه کدامیک از مدارهای به شرح زیر را قطع نماید:  کلید اصلی هر آسانسور می  .194

a) کابین سقف روی رب شده نصب پریز، زنگ خطر و کابینو تهویه  روشنایی 

b) و پریز موتورخانه  روشنایی 

c)  چاهکروشنایی چاه و پریز 

d)  تمام موارد فوق 

 



 ....... کمتر باشد.   2mmسطح مقطع هادیهای مدارهای ایمنی برقی دربها نباید از   .195

a) 5/0  

b) 6/0  

c) 75/0  

d)  هیچکدام 

 

 باشد؟ کدامیک از عبارات زیر صحیحنمی  .196

a)  .عملکرد کنتاکت ایمنی بوسیله جداسازی منفی انجام شود 

b)  در عملکرد بازرسی سرعت کابین ازm/s63/0  .تجاوز نکند 

c)  .در کابین های درب دار نصب وسیله توقف در کابین ممنوع است 

d) .وسیله تشخیص اضافه وزن نباید در حین حرکت آسانسور غیر فعال گردد 

 

 شستی یا کلید توقف باید به رنگ ............ باشد و شستی زنگ باید به رنگ ........... باشد.    .197

a)  زرد  –قرمز 

b)  قرمز  –سبز 

c) سبز  –د زر 

d)  آبی  –سبز 

 

 جای دادن کدامیک ازوسایل زیر در موتورخانه آسانسور مجاز نمی باشد؟  .198

a) وسایل و ابزار آالت تعمیرات آسانسور 

b)  تجهیزات خنک کننده 

c)  تجهیزات گرم کننده با بخار 

d)  سیستم اعالم یا اطفاء حریق 

 

 راههای دسترسی به موتورخانه و خود ورودیها باید حداقل .......... متر ارتفاع داشته باشد.   .199

a) 8/1  

b) 9/1 

c) 95/1 

d) 2  

 

 در رابطه با فضای کارکرد جلوی تابلوهای کنترل کدام جمله صحیح نیست:   .200

a) باشد متر 7/0 حداقل تابلوها خارجی سطح از شده گیریاندازه فاصلة عمق. 



b) (.باشد است بیشتر که کدام هر) متر 5/0 یا و تابلو کامل پهنای اندازة به باید پهنا 

c)  متر باشد.  5/0عمق فاصله اندازه گیری شده از سطح خارجی تابلوهاباید حداقل 

d) الف و ب 

 

 عرض درهای ورودی موتورخانه حداقل باید ............. متر باشد.    .201

a) 5/0  

b) 6/0  

c) 7/0  

d) 8/0  

 

........... به منظور سرویس و بازدید قسمتهای متحرک سیستم محرکه و راه      m..........mxفضایی به ابعاد حداقل    .202

 اندازی اضطراری ضرورت دارد. 

a) 5/0  ×4/0  

b) 6/0  ×5/0  

c) 7/0  ×6/0  

d) 8/0×7/0 

 

 باشد؟نمی کدامیک از عبارات زیر نادرست  .203

a)  باشد. درجه با افق می 76و  70زاویه نردبان جهت دسترسی به موتور خانه بین 

b)  متر باالی اجزای متحرک ماشین باید موجود باشد.  2/0فاصله باز عمودی حداقل 

c)  درجه سانتیگراد ثابت نگهداشته شود. 40+ و 5دمای محیط داخلی موتورخانه باید بین + 

d) لوکس نسبت به کف باشد.  200لکتریکی دائمی به شدت موتورخانه باید مجهز به روشنایی ا 

 

 باشد وزن قاب وزنه و متعلقات چقدر باشد؟نفره می 6و ظرفیت کابین  kg400وزن کابین   .204

a) Kg 425 

b) kg 625 

c) kg 525 

d) kg725  

 

به جرم       .205 کابین  یک  باالنس  یت   575برای  نه      6کیلوگرم و ظرف عداد وز چه ت قاب    40نفر  یک   80کیلویی در 

 ویی باید قرار داد.کیل

16 



18 

20  

22 

 

 شود؟  نیروی وارد شده بر روی سکوی ضربه گیر کابین چقدر در نظر گرفته می  .206

a) (P+Q )10  

b) (P+Q )20  

c) (P+Q )30  

d) (P+Q )40  

 

 کند.  کابین آسانسور میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف........... درجه حرکت می  .207

a) 5 

b) 10  

c) 15 

d) 20  

 

 مساحت و عمق و ارتفاع آسانسور خدماتی به ترتیب عبارتند از:   .208
2m1  وm5/1  وm 2/1  
2m1  وm 2/1  وm 2/1  
2m1  وm 2/1  وm5/1   
2m1  وm1  وm 2/1  

 

 نامند.  ارتفاع از کف آخرین طبقه تا زیر سقف موتورخانه را می  .209

a) over head  
b) pit 
c) travel  
d)  هیچکدام 

 

 باشد.  کدامیک از عبارات زیر صحیح می  .210

a)  شود. متری از کف کابین اندازه گرفته می 2/1مساحت مفید کابین در ارتفاع 

b) شود. نمایند در نظر گرفته میگیری مساحت مفید کابین فضایی که دستگیره ها اشغال میدر اندازه 

c) شود. ستانه هر کابین از مساحت مفید حذف میمتر در جلوی ا 1/0ای به عمق های درب دار محفظهدر کابین 



d) که میباشد مجاز صورتی در تنها متر، یک از کمتر ارتفاع با حتی سطح گسترش یا و تورفتگی هرگونه وجود 

 .باشد شده منظور کابین مفید مساحت در ،افزوده قسمت این مساحت

 

 باشد؟  کدامیک از عبارات زیر در رابطه با چاه آسانسور نیمه پوشیده نادرست می  .211

a) سایر به دود و آتش گسترش به کمک در نقشی آسانسور چاه ،ساختمان در سوزیآتش مواقع در چنانچه 

 می تواند چاه آسانسور نیمه پوشیده باشد. باشد، نداشته طبقات

b)  متر باشد.  5/3حداقل ارتفاع دیواره های قابل دسترس افراد بجز سطح ورودی 

c)  توان بجای دیوار کامل از دیوارهای مشبک استفاده نمود. متری تراز طبقه، می 5/2در ارتفاع باالتر از 

d) یابندنمی ضرورتی بند مهیداتت شود، قفل مکانیکی بطور کابین درب اگر . 

 

 باشند.  درهای بازرسی باید دارای حداقل ارتفاع .............. متر و حداقل پهنای ........... متر می .212

a) m 4/1  وm 6/0 

b) m 8/1  وm 35/0  

c) m 8/1  وm 6/0  

d) m 8/1  وm 6/0  

 

 درهای اضطراری باید حداقل ارتفاع ............ متر و حداقل پهنای ......... متر را دارا باشد.    .213

a) m 4/1  وm 6/0 

b) m4/1  وm 35/0  

c) m8/1  وm 35/0  

d) m8/1  وm6/0  

 

 دریچه های بازدید باید دارای حداکثر ارتفاع ............ متر و حداکثر پهنای ............. متر باشند.    .214

a) 5/0  ×5/0  

b) 4/0  ×4/0  

c) 6/0  ×6/0  

d) 8/0  ×8/0  

 

 باشند.  اندازه مساحت دریچه تهویه چاه .............. می  .215

a)  مقطع عرض چاه  %2حداقل 

b)  مقطع عمق چاه  %1حداقل 

c)  مقطع عمق چاه  5/0حداقل % 



d)  مقطع عرض چاه  %1حداقل 

 

 باشد.  در صورت داشتن فاصله طبقات متوالی بیش از .......... متر وجود درب های اضطراری می  .216

a) 5  

b) 7  

c) 9  

d) 11  

 

 . باشدصحیح نمی ،طبقه درب آستانة زیر چاه دیوارهکدام یک از شرایط زیر در رابطه با  .217

a)  .دیواره داخلی چاه بین دو درب متوالی، بایستی کامالً همسطح چهارچوب باشد 

b)  درجه نسبت به افق بکار برده شود.  30پخی مالیم و هموار و سخت با زاویه شیب حداقل 

c) متر بیشتر گردد.  15/0سمت ورودی چاه و نزدیکترین قسمتهای کابین به آن نباید از  فواصل افقی بین دیواره 

d) تواند از گچ و یا شیشه باشد. دیواره داخلی چاه می 

 

 باشد؟برای حفاظت از هر نوع فضای خالی مستقر در زیر کابین و وزنه تعادل کدامیک از موارد زیر نادرست می .218

a) گیر وزنه تعادل به زمین حکم وصل شود. ستونی صلب و محکم از زیر ضربه 

b)  .وزنه تعادل به پاراشوت مجهز باشد 

c)  2کف چاهک تحمل حداقل نیرویN/m 3000  .را داشته باشد 

d) .گزینه الف یا ب هر کدام که امکان اجرای آن باشد 

 

 باشد.  های مشترک کدام عبارت صحیح میدر مورد چاه  .219

a) تعبیه ایجداکننده دیوارة باید مجاور آسانسورهای تعادل وزنه یا کابین متحرک بخشهای بین ،مشترک چاه در 

 .گردد

b) از باالتر متر 5/2 تا حداقل و شده شروع تعادل وزنة یا کابین حرکت نقطة ترینپایین از فقط جداکننده دیوارة 

 .یابدمی امتداد چاهک کف

c) خدماتی آسانسورهای یا آسانسورها (تعادلیاوزنةکابین) متحرک قسمت وکابین سقف لبة بین فاصلة چنانچه 

 تعبیه میشود. کنندهجدا دیوارة ،باشد متر3/0 از کمتر مجاور

d) کف از باالتر متر 5/2 تا حداقل و شده شروع تعادل وزنة یا کابین حرکت نقطة ترینپایین از جداکننده دیوارة 

 یا آسانسورها( تعادل وزنة یا کابین) متحرک قسمت و کابین سقف لبة بین فاصلة چنانچه .یابدیم امتداد چاهک

 .باید در سرتاسر چاه امتداد یابد جداکننده دیوارة باشد، متر3/0 از مجاورکمتر خدماتی آسانسورهای

 

 مشترک چقدر می باشد.پهنای موثر در دیواره جداکننده چاه  .220



a) باشد طرف هر در متر 1/0 اضافه به متحرک قسمت پهنای برابر حداقل باید مؤثر پهنای اندازة. 

b) باشد چاه آسانسور پهنای برابر باید مؤثر پهنای اندازة. 

c) باشد طرف هر در متر 2/0اضافه به متحرک قسمت پهنای برابر حداقل باید مؤثر پهنای اندازة. 

d) باشد طرف 2هرمجموع  در متر 1/0 اضافه به متحرک قسمت پهنای برابر حداقل باید مؤثر پهنای اندازة. 

 

باشممد  m/s1گیرد در صممورتیکه سممرعت حرکت کابین گیر کامالً فشممرده قرار میوقتی وزنه تعادل روی ضممربه  .221

 کدامیک از عبارات زیر نادرست است. 

a)  سانتیمتر تامین نماید.  5/13طول ریلهای راهنمای کابین باید حرکت آن را به میزان 

b)  5/103فاصله عمودی آزاد بین باالترین نقطه از سطح سقف کابین و پایین ترین نقطه سقف چاه باید حداقل 

 سانتیمتر باشد. 

c) ب شده در روی سقف کابین فاصله خالی پایین ترین نقطه سقف چاه بر حسب متر و باالترین تجهیزات نص

 سانتیمتر باشد. )بجز باالی کفشکها و لبه باالیی درب های عمودی( 5/33

d)  در باالی سقف کابین باید فضای کافی برای جا دادن مکعبی به ابعاد حداقلm1×m6/0 ×m5/0  از یکی از

 باشد. وجوه موجود می

 

 باشد؟کدامیک از جمالت زیر صحیح می  .222

 موجود باشد.  m8/0 ×m6/0 ×m5/0ی کافی حداقل، برای قرارگیری مکعبی به ابعاد باید در چاهک فضا

 فاصله آزاد بین کف چاهک و پایین ترین بخش کابین باید حداقل یک متر باشد. 

 متر باشد.  1/0فاصله آزاد بین کف چاهک و پایین ترین قسمت کفشک های راهنمای ترمز ایمنی حداقل 

 هیچکدام 

 

 بایست تعبیه گردد.  چنانچه عمق چاهک از ......... متر تجاوز نماید نردبان دائمی و یا پله می  .223

a) 5/1  

b) 2  

c) 5/2  

d) 3  

 

 باشد؟  کدامیک از جمالت زیر صحیح می  .224

a)  .سیستم گرمایش چاه مستقیماً از آب داغ و بخار تامین شود 

b)  .نصب وسایل مکش آب در چاهک مجاز نمی باشد 

c)  وجود کلیدstop  .و پریز در چاهک الزم نمی باشد 

d)  .هرگونه ابزار کنترل وتعدیل دما چاه باید بیرون از چاه قرار گیرد 

 



شود........... برابر جرم وزنه تعادل بر حسب کیلوگرم   گیر وزنه تعادل وارد میهای ضربه گاهنیرویی که در زیر تکیه .225

 باشد.  می

a) 10 

b) 20  

c) 30 

d) 40  

 

 داقل .............. باشد.  ارتفاع درب طبقات باید ح .226

a) 185  

b) 195  

c) 190  

d) 200 

 

 بایست تغذیه مدارهای به شرح زیر را قطع ننماید:  کلید اصلی هر آسانسور می .227

a)  کابینروشنایی ، تهویه و زنگ خطر 

b)  روشنایی و پریز موتورخانه 

c)  روشنایی چاه و پریز نصب شده بر روی سقف کابین 

d)  تمام موارد فوق 

 

 باشد.  حداکثر ارتفاع کابین در آسانسور خدماتی ............. می .228

a)  1  متر 

b) 2/1  متر 

c) 5/1  متر 

d) 2  متر 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .229

a) باشد. ضربه گیر فنری از نوع جمع کننده انرژی می 

b)  .ضربه گیر روغنی از نوع مستهلک کننده انرژی است 

c)  .ضربه گیر پلی اورتان از نوع جمع کننده انرژی است 

d)  .ضربه گیر هیدرولیک از نوع جمع کننده انرژی است 

 

 باشد.  ارتفاع درب کابین مسافری حداقل ........... می  .230



a) 8/1  متر 

b) 95/1  متر 

c) 2  متر 

d) 2/2 متر 

 

 باشد؟  یمتر چقدر م 3طبقه با ارتفاع طبقات  8طول مسیر حرکت کابین در یک ساختمان   .231

a) 24  متر 

b) 21  متر 

c) 18  متر 

d) 16  متر 

 

 باشد؟  متر چند نفره می 1/1متر و عمق 1ظرفیت کابین به عرض .232

a) 4 کیلوگرم 300-نفر 

b) 5 کیلو گرم 375-نفر 

c) 6 کیلوگرم 450-نفر 

d) 3 کیلوگرم 225-نفر 

 

 کدامیک از موارد زیر در آسانسورهای نمادار صحیح است؟   .233

a) پالستیکی الیه وسیلهب آن پشت وسط میلیمتر10 ضخامت یدارا آسانسور، نیکاب یبرا استفاده مورد شیشه 

 .شود داده پوش چسبدار

b) شیشه مورد استفاده برای کابین آسانسور، بایستی از نوع چند الیهlaminated  .باشد 

c) باشد جنس تلق نسوز از میتواند آسانسور، نیکاب یبرا استفاده مورد شیشه . 

d) همه موارد 

 

 کدامیک از موارد ذیل در رابطه با فضای خالی مستقر در زیر کابین و وزنه تعادل صحیح نیست؟  .234

a)  .ترجیحاً در زیر چاه آسانسور نباید فضای خالی قابل دسترس وجود داشته باشد 

b)  کف چاهک باید حداقل تحملN/m2 3000  .را داشته باشد 

c)  زمین محکم وصل شود. ستونی صلب و محکم از زیر ضربه گیر وزنه تعادل به 

d)  .وزنه تعادل به ترمز ایمنی مجهز باشد 

 

 کدامیک از جمالت زیر صحیح نمی باشد؟   .235

a) بایست دارای یقه به بلندی سوراخ های داخل موتورخانه میcm5  باشد 



b) بایست دارای قالب مناسب سقفی جهت جابجایی تجهیزات باشد. موتورخانه می 

c)  باشد. متر می 5/0×  5/0ابعاد دریچه دسترسی در کف موتورخانه مشترک برای چندین آسانسور به ابعاد 

d)  باشد.متر می 6/0متر و پهنای  8/1راه ورودی به موتورخانه به ابعاد حداقل 

 

  :آسانسوری با مشخصات زیر موجود است 

 m/s1  =Vسرعت:   Q= 450ظرفیت : 

 kg 30  =Sوزن طناب فوالدی:  kg 450  =Pوزن کابین: 

  9/0راندمان موتور:   9/0راندمان فلکه هادی : 

  kg 350وزن موتور گیربکس =  G= 6/0راندمان گیربکس 

 تدریجی نوع ترمز ایمنی: 

 

 بار غیر متعادل برابر است با؟   .236

a) kg270  

b) kg 283 

c) kg 392 

d) kg420  

 

 توان مورد نیاز برای موتور برابر است با؟   .237

a) kw 5/3  

b) kw 5/4  

c) kw 5/5 

d) kw 5/7  

 

 تخمین نیروی وارده بر تکیه گاه زیر ضربه گیر کابین برابر است با؟    .238

a) KN26  

b) KN 46  

c) KN 36  

d) KN 5628  

 

 نیروی وارده بر کف موتور خانه یا سقف چاه در محل نصف موتور گیربکس برابر است با؟    .239

a)  KN 8/25 

b) KN 8/24 



c) KN8/26  

d) KN 8/27  

 

 چاه آسانسور باید بطور ............ تهویه شود.   .240

a) مناسب 

b) دائمی 

c) در مواقع نیاز 

d)  ثابت 

 

 درب موتورخانه ............ به سمت داخل باز شود.    .241

a) باید 

b)  مجاز است 

c) ضروری است 

d) نباید 

  

 .باشدفراهمخصوصیهایدرمحوطهشدنداخلنیازبهراه دسترسی به موتورخانه .............. بدون  .242

a)  باید 

b)  نباید  

c)  مجاز به 

d)  هیچکدام 

 

 درب موتورخانه باید حداقل به ابعاد ............ ارتفاع و .......... پهنا باشد.    .243

a) 2  متر  5/0متر و 

b) 2  6/0متر و   

c) 8/1  متر  6/0متر و 

d) 8/1  متر  5/0متر و 

 

شد،  .............................روشنایی  به مجهز باید موتورخانه .244 سبت   لوکس .......... شدت  با بتواند حداقل که با  ،کف به ن

 . نماید تأمین را مناسب روشنایی

a)  50 –معمولی   

b) 200 –الکتریکی موقت  

c) 200 –الکتریکی دائمی  



d)  50 –الکتریکی ثابت  

 

باید   مناسممب و در ارتفاع ....................  یا نقاط  نقطه و نزدیک ................... در محل روشممنایی کلید کنترل نصممب .245

 شود . انجام

a)  درب  –بیرون 

b)  دسترسی –ورودی 

c)  المپ –داخل 

d)  هیچکدام 

 

 در طبقه جلوی درب آسانسور باید فضائی به اندازه .......... باشد.   .246

a)  نیاز 

b) 1×2  متر 

c) 2×2  متر 

d)  عمق کابین 

 

 چنانچه کف موتورخانه دارای اختالف سطحی بیش از ......... متر باشد پیش بینی پله ......... است.   .247

a) 70/0 – ضروری 

b) 50/0 – ضروری 

c) 70/0- اختیاری 

d) 50/0 –غیرضروری 

 

 تواند باشد؟  حداکثر مساحت کابین خدماتی چه مقدار می .248

a) 2 مترمربع 

b) 1 مربعمتر 

c) 20/1 مربعمتر  

d) 50/1 مربعمتر 

 

 دربهای بازرسی باید دارای حداقل ارتفاع .............. متر و حداقل پهنای .............. متر باشند.    .249

a) 4/1  6/0و  

b) 8/1  6/0و  

c) 4/1  35/0و  

d) 8/1  35/0و  



 

 دربهای اضطراری باید حداقل ارتفاع ............ متر و پهنای .......... متر باشند.    .250

a) 8/1  35/0و  

b) 4/1  35/0و 

c) 4/1  60/0و  

d) 8/1  60/0و  

 

 توان برای ........... استفاده کرد.  از چاه آسانسور عالوه بر تجهیزات اسانسور می .251

a) کابلهای تلفن 

b) های آتش نشانیلوله 

c) های تاسیسات لوله 

d)  هیچکدام 

 

 روشنایی چاه آسانسور ............    .252

a)  اختیاری است 

b) اجباری است 

c)  الزم نیست 

d)  هیچکدام 

 

 حداقل ارتفاع سقف موتورخانه تا سطوح کف آن حداقل ........ متر باید باشد.    .253

a) 50/1  

b) 2  

c) 80/1   

d) 60/1  

 

 در موتورخانه عبور کانالها، کابلها و یا ملزوماتی غیر مرتبط با آسانسور ..............    .254

a) است. مجاز 

b) .مجاز نیست 

c) .با عبور از کانال مجاز است  

d) است. توافقی 

 

های خصوصی دسترسی به موتورخانه باید تحت ............. با ایمنی کافی و .............. نیاز به داخل شدن به محوطه    .255



 باید فراهم باشد.

a)  الزم  –هر شرایطی 

b)  الزم  –شرایط اختیاری 

c)  بدون  –هر شرایطی 

d)  هیچکدام 

 

 باشد.  یاستفاده از نردبان جهت دسترسی به موتورخانه ............... م  .256

a)  مجاز 

b) تحت شرایط خاصی 

c) غیر مجاز 

d)  هیچکدام 

 

 حداقل ارتفاع درهای بازرسی ............... متر باید باشد.    .257

a) 8/1   

b) 2  

c) 4/1  

d) 5/1 

 

 در موتورخانه جلو تابلوها از سطح خارجی آن باید حداقل ............... فاصله باشد.   کارکرد یفضا نیتام جهت .258

a) 5/0 متر 

b) به اندازه کافی 

c) 7/0  متر 

d) 6/0  متر 

 

شته              .259 صله دا سانتیمتر فا ستی با کابین حداقل ...............  سمت ورودی بای سور نمادار دیواره چاه غیر از  سان در آ

 باشد.  

a) 30 

b) 40   

c) 50 

d) 60 

 

 چاه آسانسور.................. حاوی کابلها و ابزار و چیزهایی دیگر باشد.    .260



a) تواند می 

b)  مجاز است 

c) در موارد خاص 

d)  نباید 

 

 باشد.  متر .................. نفره می 1.2متر و عمق 1ظرفیت کابین به عرض  .261

a) 7  نفره 

b) 6  نفره 

c) 5 نفره 

d)  هیچکدام 

 

صورتیکه از   .262 ضریب اطمینان باید حداقل               4در شد،  شده با ستفاده  ستم آویز ا سی شته طناب فوالدی جهت  ر

 .................. برابر باشد.  

a) 16   

b) 12  

c) 10 

d) 5  

 

 متر بر ثانیه باید از نوع .................. باشد.   1ترمز ایمنی برای آسانسور با سرعت بیش از   .263

a)  لحظه ای 

b)  لحظه ای با اثر ضربه گیر  

c) تدریجی 

d)  هر کدام 

 

 متر بر ثانیه باید از نوع .................. باشد.   6/1گیر آسانسور با سرعت بیش از ضربه  .264

a) هیدرولیکی 

b) فنری 

c) ان پلی اورت 

d) الستیکی 

 

 در کابین درب دار فاصله لبه پائین کابین و لبه پائین درگاه طبقات نباید از .................. میلیمتر تجاوز نماید.    .265

a) 20   



b) 35  

c) 30   

d) 10  

 

 ترمز سیستم محرکه باید از نوع .................. باشد.    .266

a)  هیدرولیک 

b) نواری 

c) پنوماتیک 

d)  الکترومکانیکی 

 

 در حالت کارکرد عادی برای بازنگه داشتن ترمز باید یک جریان الکتریکی .................. اعمال گردد.    .267

a)  اضطراری 

b) AC 
c)  بطور پیوسته 

d) DC 
 

 برای حرکت دستی کابین باید نیرویی کمتر از .................. نیوتن نیاز باشد.    .268

a) 400  

b) 300  

c) 150   

d) 350  

 

 منبع تغذیه موتور باید حداقل بوسیله .................. قطع شود.   .269

a) یک وسیله مستقل 

b) یکدرایو 

c) دو رله کنتاکتورمستقل 

d)  دو کنتاکتور مستقل 

 

 فاز متناوب آسانسور باید از نوع .................. باشد.   3کنتاکتورها تغذیه برق برای موتورهای   .270

a) DC13 
b) AC3  
c) DC3  
d) AC15 



 

 د کاری از هر نقطه کف موتورخانه تا زیر سقف موتورخانه حداقل .................. متر باید باشد.  ارتفاع مفی  .271

a) 80/1  

b) 40/1  

c) 2  

d) 50/1  

 

 ضریب ایمنی طناب فوالدی گاورنر باید حداقل .................. برابر باشد.   .272

a) 12  

b) 8  

c) 16  

d)  هیچکدام 

 

 باشد.  gشتاب کند شونده در هنگام عملکرد ترمز ایمنی باید. ..................   .273

a) 2/0 

b) 1  

c)  1تا  2/0بین  

d)  5/1تا  1بین  

 

 کلید کنترل روشنائی درمحل .................. و نزدیک .................. باشد.    .274

a)  درب –بیرون 

b)  نقطه دسترسی –ورود 

c)  المپ –داخل 

d) هیچکدام 

  

 باشد.  وزنه تعادل مجموع .................. درصد وزن ظرفیت نامی آسانسور بعالوه وزن کابین می  .275

a) 100  

b) 50  

c) 60  

d) 70  

 

 باشد.میازمقدارتعیینشدهبیشگاورنر وسیله .................. آسانسور   .276



a)  کنترل کننده مکانیکی سرعت 

b)  کنترل کننده الکتریکی سرعت 

c) رعت کنترل کننده دیجیتالی س 

d)  کنترل کننده الکتریکی و مکانیکی سرعت 

 

 باشد؟  چقدر می cm 80لته با بازشوی  2عرض مورد نیاز درب تمام اتوماتیک سانترال   .277

a) 160  

b) 180  

c) 200  

d) 140  

 

 باشد؟نفر چقدر می 6حداقل مساحت کابین مورد نیاز آسانسور با ظرفیت   .278

a) 79/0 

b) 98/0  

c) 17/1  

d) 31/1  

 

 باشد؟  نفره چقدر می 2حداقل جرم در نظر گرفته شده برای آسانسور   .279

a) kg100 

b) kg 150  

c) kg180  

d) kg 200  

 

 باشد؟طبقه چقدر می 10حداقل سرعت آسانسور برای ساختمان   .280

a) m/s 63/0 

b) m/s1 

c) m/s6/1 

d) m/s2  

 

شد،              .281 سورهای مجاور هم کمتر از .................. متر با سان سمت متحرک آ سقف کابین و ق صله بین لبه  چنانچه فا

 دیواره جداساز باید در سراسر ارتفاع چاه امتداد باید.  

a) 2/0  متر 



b) 3/0 متر 

c) 4/0  متر 

d) 5/0  متر 

 

 .باشد موجود باید ماشین متحرک اجزاء االیب متر...............حداقل عمودی باز فاصلةدر موتورخانه آسانسور  .282

a) 5/0 

b) 4/0 

c) 3/0 

d) 2/0 

 

 آزمونها و بررسیهای ادواری ...................... باید انجام شود. 6303-1مطابق استاندارد ملی  .283

a) هر یکسال 

b) پس از هر تغییر عمده 

c) بعد از هر حادثه  

d) ها صحیح است. همه گزینه 

 

صله  .284 سته  حالت در طبقات یدرها و نیکاب درب نیب یافق فا صلة  ای و ب س    قابل فا ستر  طول درتمام درها نیب ید

 .کند تجاوز متر.......از دینبا یعاد عملکرد زمان

a) 15/0 

b) 12/0  

c) 20/0  

d) 10/0 

 

 در صورت نیاز به گرمایش چاه................   از ................. استفاده کرد.    .285

a) آب داغ -توان می 

b) بخار -توانمی 

c) آب داغ و بخار  -تواننمی 

d)  هیچکدام 

 

 باشد.  وجود پریز برق در موتورخانه ................. می  .286

a) غیر ضروری 

b) ضروری 



c)     اختیاری 

d) صورت نیازضروری 

  

 کابین آسانسور ................. دارای درب باشد.   .287

a) الزم نیست 

b)  مجاز به 

c)  غیر مجاز به 

d)  باید 

 

بطوریکه  باشممد، lux..........  حداقل باید آن درکف و طبقه درب نزدیکی در طبقه ........................ روشممناییشممدت .288

 .دهد صیتشخ یراحته ب را خود یجلو کند،یم باز را طبقه درب کننده استفاده یوقت

a) 50-مصنوعی یا و طبیعی 

b) 100-اجباری 

c)  50-دائمی 

d) 100-مصنوعی 

 

صورتیکه  .289 ستی  بطور طبقه درب در ضحی  کامالً طور در،ب نمودن باز از قبل باید کنندهستفاده ا کند،می کار د  وا

شد  متریلیم .......... آن حداکثر و متریلیم ............... پهنا حداقل. شود  آگاه محل در کابین وجود از صورت . با  یپهنا که یدر

 .باشد باالتر طبقه سطح از متر .......... حداقل دیبا آن ینییپا لبة باشد متریلیم ........ از شیب شفاف یها بخش

a) 60 –80 –150-یک 

b) 80 –100 –150– 5/0 

c) 60- 150 -80- یک 

d) 60-100-150-5/0 

 

 باشد. قسمت شفاف شیشه دربهای طبقات لوالیی می تواند از جنس .............................. .290

a) شیشه لمینیت  

b) شیشه سکوریت 

c)  سیم دار( و یا مواد پالستیکیشیشه مسلح( 

d) تلق 

 

.  باشمد  کوچک ممکن حد تاباید  چهارچوب و پانلها بینا ی پانلها بین آزاد فاصملة  ،بسمته  درحالتدرهای طبقات  .291

 چاه ................ از وجود، صورت  در فواصل  این .شود می برآورده شرط  این نشوند،  بیشتر ............   از فواصل  این درصورتیکه 

 .شوندمی گیریاندازه

a) 8 درون -میلیمتر 



b) 10 بیرون-میلیمتر 

c) 6 درون-میلیمتر 

d) 3 بیرون مقاومت مکانیکی-میلیمتر 

 

 هر در نیوتن ..................... معادل عمودی نیروی دربرابر بطوریکه باشند، کافی مکانیکی مقاومت دارای باید درها .292

 باید آیدمی وارد بدان ،طرف دو هر از ،مربع یا دایره شکل به سانتیمتر مربع 5 مساحت به ایناحیه در پانلها از اینقطه

 .کنند مقاومت............. میلیمتر  از بیش االستیک شکل تغییر از دائمی شکل تغییر .............

a) 300 – 10 –با  

b) 1000- 15 -بدون  

c) 300- 15 -بدون 

d) 300- 10 -با 

 

 ترمز ایمنی نوع لحظه ای تا سرعت ................. مجاز است.  .293

a) یک متر بر ثانیه 

b) 5/0  متر بر ثانیه 

c) 63/0  متر بر ثانیه 

d) 8/0  متر بر ثانیه 

 

 متر بر ثانیه ................. باشد.   6/1گیر آسانسور با سرعت بیش از ضربه  .294

a)  باید فنری 

b) باید پلی اورتان 

c) تواند هرنوع می 

d)  باید هیدرولیک 

 

 باشد.  بکار افتادن ترمز ایمنی بوسیله وسایل برقی، هیدرولیکی، پنوماتیکی ................. می  .295

a) مجاز 

b)  غیر مجاز 

c)  مشترک 

d)  هیچکدام 

 

 تعداد طنابهای فوالدی باید دست کم ................. باشد.    .296

a)  دو رشته 

b)  چهار رشته 



c)  به تعداد شیار فلکه 

d)  آزاد 

 

 شممکل تغییر هیچ بدونسممقف کابین باید تحمل وزن ........ نفر معادل حداقل .............. نیوتن را داشممته باشممد و   .297

 .کندپایداری ،میئدا

a) 2- 5000 

b) 1-1000 

c) 2-2000 

d) 1-2000 

 

  نباید   طبقه  درب بازکردن  عادی  کارکرد  تا در زمان   باشمممد  مجهز .............. وسمممیله  یک  به  باید  درب طبقات   .298

شد  امکانپذیر س  درحال ای و بوده توقف حالت در نیکاب آنکه مگر ،با شو  منطقة در توقف نقطة به دنیر شد  هماندربیباز   .با

 .شود داده تشخیص.............  وسیلة توسط باید ،درب بودن قفل

a) برقیایمن-قفل کننده 

b) قفل-کنتاکت 

c)  کنتاکت–وسیله برقی 

d)  کنتاکت-ایمنیمدار 

 

 به قادر نباید ،نشده درگیر درب بالنگة..............  ه انداز به حداقلدرب طبقه  کنندهقفل زبانة که هنگامی تا کابین .299

 .باشد حرکت

a) 10 متریلیم 

b) 5متریلیم 

c) 7متریلیم 

d) 6متریلیم 

 

 استفاده از ترمزهای تسمه ای ................. است.  .300

a)  ممنوع 

b) ضروری 

c) مجاز 

d)  هیچکدام 

 

 ضخامت قسمت شفاف درب طبقه حداقل ................. میلیمتر باید باشد.    .301



a) 4 

b) 8  

c) 10  

d) 6  

 

 باید از نوع ................. باشد.   m/s1ترمز ایمنی در آسانسور با سرعت  .302

a)  لحظه ای 

b) ای با اثر ضربه گیر لحظه 

c)  تدریجی 

d)  گزینه ب و ج 

 

 .باشد ......... نوع از ......... ترمز دارای بایدمحرکه  سیستم .303

a) هیدرولیکی -الکترومغناطیسی 

b) اصطکاکی-الکترومکانیکی   

c) پنوماتیکی -الکترومکانیکی  

d) فنری  -مغناطیسی 

 

 شوند باید در مقابل ................. حفاظت شوند.  موتورهایی که به برق اصلی وصل می .304

a)  اتصال کوتاه 

b)  اضافه جریان بار الکتریکی 

c) جابجایی فازها 

d)  همه موارد 

 

 چیست؟  4BSوظیفه میکروسوئیچ  .305

a)  درب بازکن داخل کابین 

b)  شستی جهت پایین رویزیون 

c) کنتاکت قفل درب 

d) کنترل کننده باز شدن ترمز موتور 

 

 فلکه های گردنده باید به چه رنگ باشند؟   .306

a) زرد 

b) قرمز  



c) نارنجی 

d) آبی 

 

 حد از دینباکابین ییجابجا حد .تجاوزکند ..........   m/s  از دینبا نیکاب سممرعت (ونیزیرو) یبازرسمم عملکرددر  .307

 .باشد یمنیا لیوسا به ..................آسانسور عملکرد دیبا. باشد آن............ حرکت یعاد

a) 63/0- مستقل  -کمتر 

b) 5/0- مستقل -کمتر 

c) 25/0-وابسته-بیشتر 

d) 63/0- وابسته-بیشتر 

 
  .............. عملکرد مقابل در که یشممسممت یرو  .............فشممار به دیبا نیکاب حرکت( ونیزیرو) یبازرسمم عملکرد در .308

 .باشد ممکن ،شده داده شانن آن یرو بر روشن بطور حرکت جهت اب و شده حفاظت

a) اجباری-مداوم  

b) یتصادف-مداوم 

c) اجباری-متناوب 

d) تصادفی-متناوب 

 

 حداقل شدت روشنایی یکنواخت در کف موتورخانه آسانسور به ترتیب چند لوکس است؟  .309

a) 108  

b) 200   

c) 180 

d) 50 

 

 سیم بکسل سیستم ایمنی آسانسور ) گاورنر (:  قطر حداقل .310

a) 6میلیمتر 

b) 8  میلیمتر 

c) 4 میلیمتر 

d) 10 میلیمتر 

 

 : ISIRI6303-1فضای کافی برای جان پناه روی کابین مطابق استاندارد  .311

a)  باشد . سانتیمتر می 80*  60*  50حداقل 

b)  باشد .  سانتیمتر می 100*  60*  50حداقل 



c)  باشد . سانتیمتر می 80*  60*  100حداقل 

d)  باشد . سانتیمتر می 80*  100*  50حداقل 

 

 در داخل چاهک ندارند ؟ stopکدام نوع از آسانسورهای زیر نیازی به کلید توقف  .312

a)  بکسلیهیدرولیکی سیم 

b)  کششی با موتور گیربکس 

c) هیدرولیکی با اتصال جک 

d) . همه آسانسورها نیاز دارند 

 

 ( بایستی حداقل چند برابر قطر هر سیم بکسل باشد ؟Traction Sheaveقطر پولی کششی آسانسور ) .313

a) 10 برابر 

b) 20 برابر 

c) 30  برابر 

d) 40 برابر 

 

سورهای کششی ب      .314 سان ستفاده   سیمبکسل  اید حداقل از .............. جهت تعلیق در آ با حداقل ضریب اطمینان ....... ا

 کرد.

a) 1 -20 

b) 2 -16 

c) 3 -12  

d) 4 -10 

 

 الزم در، شمممدن بسمممته از یریجلوگ جهت.............. نیوتن از شیب ییروین دیخودکار نبا محرکة یروین با یدرها .315

 .گرددینم انجام درب حرکت یبتداا ..............در یریگاندازه نیا .باشد

a) 100 – 5 سانت 

b) 50- دو سوم 

c) 150 – یک سوم 

d) 300- 5 سانت 

 

 فاصله بین کابین آسانسور و وزنه تعادل نباید کمتر از ........ باشد . .316

a) 35 میلیمتر 

b) 30 میلیمتر 



c) 50 میلیمتر 

d) 40 میلیمتر 

 

سر   .317 ستانه  عرض سرتا شد،  پا نجةپ محافظ صفحه  به مجهز باید کابین ورودی آ   باید صفحه  این عمودی مقطع با

 .یابد امتداد پایین سمت به افق سطح به نسبت.........  بازاویة پخی بوسیله

a) 30  درجه 

b) 40 درجه 

c) 50  درجه 

d) 60 درجه 

 

 ارتفاع مفید کابین در آسانسورهای مسافری باید حداقل ............ سانتیمتر باشد . .318

a) 220  

b) 210 

c) 195 

d) 230 

 

 باشند.  کدامیک از موارد ذیل در مورد درهای خودکار عمودی صحیح نمی .319

a) باشد. این نوع در برای آسانسورهای خودرو بر ساختمانهای عمومی مجاز می 

b)  .بسته شدن با فشار دائمی دکمه ای همراه باشد 

c)  میانگین سرعت بسته شدن لته ها کمتر ازm/s 3  .باشد 

d)  کابین قبل از آنکه درب طبقه شروع به بسته شدن نماید، بسته شده باشد.حداقل دو سوم درب 

 

تواند حداکثر .......  در صورتیکه در کابین و درهای خروجی بطور همزمان عمل نمایند، منطقه باز شدن درب می   .320

 متردر باال و پایین تر از طبقه امتداد یابد.  

a) 2/0  

b) 25/0  

c) 3/0  

d) 35/0  

 

کابین تا هنگامی که زبانه قفل حداقل به اندازه ........... میلیمتر با لنگه درب درگیر نشمممده، نباید قادر به حرکت  .321

 باشد.  

a) 5 

b) 7  



c) 9  

d) 11  

 

 بایست بر روی سقف کابین نصب شوند.  کدامیک از وسایل زیر می .322

a) وسایل کنترل دستی 

b)  وسیله متوقف کننده 

c)  پریز برق 

d) تمام وسایل الف،ب،ج 

 

منبع برق اضطراری باید بطور خودکار در هنگام قطع برق روشنایی کابین را با ....... المپ یک واتی به مدت یک    .323

 ساعت روشن نگهدارد.  

a) 1 

b) 50  

c) 100  

d) 200 

 

 کدامیک از موارد زیر در مورد طنابهای جبران کننده نادرست است؟  .324

a)  اگر سرعت اسمی آسانسور بیش ازm/s 1  باشد، باید طنابهای جبران کننده به همراه فلکه های کششی بکار

 رود. 

b)  .کشش طنابهای جبران کننده باید توسط نیروی جاذبه انجام گیرد 

c)  باشد.  30نسبت بین قط واقعی قرقره ها و قطر نامی طنابهای جبران کننده باید حداقل 

d)  هنگامی که سرعت اسمی آسانسور ازm/s 5/3 باشد. ود وسیله ضد پیچش طنابها ضروری میتجاز کند وج 

 

 باشد؟  کدامیک از نکات زیر در مورد طناب فوالدی گاورنر صحیح می .325

a)  باشد.  12ضریب ایمنی طناب گاورنر حداقل 

b)  حداقل قطر طناب فوالدی گاورنر بایدmm 8  .باشد 

c)  باشد.  30نسبت بین قطر واقعی فلکه گاورنر به قطر اسمی طناب فوالدی آن باید حداقل 

d)  هیچکدام 

 

 شود؟کدامیک از موارد زیر در هنگام محاسبه کشش طنابهای فوالدی در نظر گرفته نمی .326

a)  بار نامی خود در پایین ترین طبقه متوقف است.  %125کابین با باری معادل 



b) الترین طبقه متوقف است. کابین بدون بار در با 

c)  بار نامی در وسط چاه متوقف است.  %50کابین با باری معادل 

d) گزینه الف و ب 

 

 کدام گزینه در رابطه با کلیدهای حد نهایی صحیح نمی باشد. .327

a)  .باید مستقیماً بوسیله کابین در باال و پایین چاه فعال شوند 

b) تواند بوسیله وزنه تعادل فعالشوند.نمی 

c)  .توسط یک ابزار ایمنی برقی مستقیماً مدار بومین دو کنتاکتور را قطع نمایند 

d)  .می تواند از نوع مغناطیسی باشد 

 

سور با درگاه یا چهارچوب ورودی کابین با درب آن نباید از ........         .328 سان سطح داخلی دیواره چاه آ صله افقی بین  فا

 متر بیشتر شود. 

a) 2/0  

b) 2/0 متر باشد(  5/0 )در صورتیکه ارتفاع از 

c) 25/0   

d) 25/0  )در صورتیکه ارتفاع آن یک متر باشد( 

 

 باشد؟  در مورد سیستم ترمز کدامیک از موارد زیر نادرست می .329

a) کند. در هنگام قطع برق بطور خودکار عمل می 

b)  می بیش از ظرفیت نا %25باید به تنهایی سیستم محرکه را هنگامی که کابین با سرعت اسمی و باری معادل

 کند، متوقف نماید. حرکت می

c)  .در حالت توقف برای بسته نگهداشتن ترمز باید یک جریان الکتریکی بطور پیوسته اعمال گردد 

d) کند اجزاء برقی ترمز نباید توسط موتور، تغذیه و راه هنگامی که موتور آسانسور شبیه یک ژنراتور عمل می

 اندازی شوند. 

 

 ....... کمتر باشد.   2mmسطح مقطع هادیهای مدارهای ایمنی برقی دربها نباید از  .330

a) 5/0   

b) 6/0  

c) 75/0  

d)  هیچکدام 

 

 بایست تغذیه کدامیک از مدارهای به شرح زیر را قطع نماید:  کلید اصلی هر آسانسور می .331



a)  کابین سقف برروی شده پریزنصب، زنگ خطر و کابینروشنایی و تهویه 

b)  روشنایی و پریز موتورخانه 

c) روشنایی چاه و پریز چاهک 

d)  تمام موارد فوق 

 

 شستی یا کلید توقف باید به رنگ ............ باشد و شستی زنگ باید به رنگ ........... باشد.   .332

a)  زرد  –قرمز 

b)  قرمز  –سبز 

c)  سبز  –زرد 

d)  آبی  –سبز 

 

 راههای دسترسی به موتورخانه و خود ورودیها باید حداقل .......... متر ارتفاع داشته باشد.  .333

a) 8/1  

b) 9/1 

c) 95/1  

d) 2  

 

 عرض درهای ورودی موتورخانه حداقل باید ............. متر باشد.   .334

a) 5/0  

b) 6/0  

c) 7/0  

d) 8/0 

  

ضایی به ابعاد حداقل   .335 ستم محرکه و راه      m..........mxف سی سمتهای متحرک  سرویس و بازدید ق ........... به منظور 

 اندازی اضطراری ضرورت دارد. 

a) 5/0  ×4/0  

b) 6/0  ×5/0  

c) 7/0  ×6/0  

d) 8/0×7/0 

 

 باشد؟کدامیک از عبارات زیر نادرست می .336

a)  باشد. درجه با افق می 76و  70زاویه نردبان جهت دسترسی به موتور خانه بین 



b)  متر باالی اجزای متحرک ماشین باید موجود باشد.  2/0فاصله باز عمودی حداقل 

c)  درجه سانتیگراد ثابت نگهداشته شود. 40+ و 5دمای محیط داخلی موتورخانه باید بین + 

d)  لوکس نسبت به کف باشد.  200موتورخانه باید مجهز به روشنایی الکتریکی دائمی به شدت 

 

 شود؟ وی ضربه گیر کابین چقدر در نظر گرفته مینیروی وارد شده بر روی سک .337

a) (P+Q )10  

b) (P+Q )20  

c) (P+Q )30  

d) (P+Q )40  

 

 نامند.  ارتفاع از کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاه را می .338

a) over head  
b) pit  
c) travel  
d) هیچکدام 

 

 باشند.  درهای بازرسی باید دارای حداقل ارتفاع .............. متر و حداقل پهنای ........... متر می .339

a) m 4/1  وm 6/0  

b) m 8/1  وm 35/0  

c) m 8/1  وm 6/0  

d) m 8/1  وm 6/0  

 

 درهای اضطراری باید حداقل ارتفاع ............ متر و حداقل پهنای ......... متر را دارا باشد.   .340

a) m 4/1  وm 6/0  

b) m4/1  وm 35/0  

c) m8/1  وm 35/0  

d) m8/1  وm6/0  

 

 دریچه های بازدید باید دارای حداکثر ارتفاع ............ متر و حداکثر پهنای ............. متر باشند.    .341

a) 5/0  ×5/0   

b) 4/0  ×4/0  

c) 6/0  ×6/0  



d) 8/0  ×8/0  

 

 باشند.  اندازه مساحت دریچه تهویه چاه .............. می  .342

a)  مقطع عرض چاه  %2حداقل 

b)  مقطع عمق چاه  %1حداقل 

c)  مقطع عمق چاه  5/0حداقل % 

d)  مقطع عرض چاه  %1حداقل 

 

 پهنای موثر در دیواره جداکننده چاه مشترک چقدر می باشد. .343

a) باشد طرف هر در متر 1/0 اضافه به متحرک قسمت پهنای برابر حداقل باید مؤثر پهنای اندازة. 

b) باشد چاه آسانسور پهنای برابر باید مؤثر پهنای اندازة. 

c) باشد طرف هر در متر 2/0اضافه به متحرک قسمت پهنای برابر حداقل باید مؤثر پهنای اندازة. 

d) باشد طرف2هرمجموع  در متر 1/0 اضافه به متحرک قسمت پهنای برابر حداقل باید مؤثر پهنای اندازة. 

 

باشممد   m/s1گیرد در صممورتیکه سممرعت حرکت کابین گیر کامالً فشممرده قرار میوقتی وزنه تعادل روی ضممربه .344

 کدامیک از عبارات زیر نادرست است. 

a)  سانتیمتر تامین نماید.  5/13طول ریلهای راهنمای کابین باید حرکت آن را به میزان 

b)  5/103فاصله عمودی آزاد بین باالترین نقطه از سطح سقف کابین و پایین ترین نقطه سقف چاه باید حداقل 

 سانتیمتر باشد. 

c)  5/33فاصله خالی پایین ترین نقطه سقف چاه بر حسب متر و باالترین تجهیزات نصب شده در روی سقف کابین 

 های عمودی(سانتیمتر باشد. )بجز باالی کفشکها و لبه باالیی درب 

d)  در باالی سقف کابین باید فضای کافی برای جا دادن مکعبی به ابعاد حداقلm1×m6/0 ×m5/0  از یکی از وجوه

 باشد. موجود می

 

 درب موتورخانه ............ به سمت داخل باز شود.  .345

a) باید  

b) مجاز است 

c)  ضروری است 

d) نباید 

 

 برای ........... استفاده کرد.   تواناز چاه آسانسور عالوه بر تجهیزات اسانسور می .346

a) کابلهای تلفن 

b) های آتش نشانیلوله 



c) های تاسیساتلوله 

d)  هیچکدام 

 

 برای حرکت دستی کابین باید نیرویی کمتر از .................. نیوتن نیاز باشد.   .347

a) 400  

b) 300  

c) 150   

d) 350  

 

 ضریب ایمنی طناب فوالدی گاورنر باید حداقل .................. برابر باشد.   .348

a) 12  

b) 8 

c) 16 

d)  هیچکدام 

 

 باشد؟نفر چقدر می 6حداقل مساحت کابین مورد نیاز آسانسور با ظرفیت  .349

a) 79/0 

b) 98/0  

c) 17/1  

d) 31/1  

 

سورهای مجاور هم کمتر از .          .350 سان سمت متحرک آ سقف کابین و ق صله بین لبه  شد،   چنانچه فا ................. متر با

 دیواره جداساز باید در سراسر ارتفاع چاه امتداد باید.  

a) 2/0 متر 

b) 3/0  متر 

c) 4/0 متر 

d) 5/0  متر 

 

 .بایدموجودباشدماشیناجزاءمتحرکمترباالی...............حداقلبازعمودیفاصلةدر موتورخانه آسانسور  .351

a) 5/0  

b) 4/0  

c) 3/0 



d) 2/0 

 

 آزمونها و بررسیهای ادواری ...................... باید انجام شود. 6303-1ملیمطابق استاندارد  .352

a) هر یکسال 

b) پس از هر تغییر عمده 

c) بعد از هر حادثه  

d) ها صحیح است. همه گزینه 

 

 در صورت نیاز به گرمایش چاه................   از ................. استفاده کرد.   .353

a) آب داغ  -توان می 

b) بخار  -توانمی 

c) آب داغ و بخار  -تواننمی 

d)  هیچکدام 

 

 باشد.  بکار افتادن ترمز ایمنی بوسیله وسایل برقی، هیدرولیکی، پنوماتیکی ................. می .354

a) مجاز 

b)  غیر مجاز 

c) مشترک 

d) هیچکدام 

  

 تعداد طنابهای فوالدی باید دست کم ................. باشد.   .355

a) دو رشته 

b) چهار رشته 

c) د شیار فلکه به تعدا 

d)  آزاد 

 

 شممکل تغییر هیچ بدونسممقف کابین باید تحمل وزن ........ نفر معادل حداقل .............. نیوتن را داشممته باشممد و   .356

 .کند پایداری ،میئدا

a) 2- 5000 

b) 1-1000 

c) 2-2000 

d) 1-2000 


