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 )١-٢٢کلیات ( 1-7
  )٣- ١- ٢٢ تعاریف (بخش 1-1-7
 شده است  درج رسمی و نام او در اسناد بودهحق قانونی براي تملک ملک داراي است که  یا حقوقی هر شخص حقیقی :مالک

  ).1- 3- 1- 22نامه (آئین

 ولی کل ساختمان یا بخشی از آن را بر مبناي  نبوده قانونی ساختمان است که مالک یا حقوقی شخص حقیقی :مستاجر

  ).2- 3- 1- 22 نامهاست (آئین نمودهنامه اشغال اجاره

 و از امکانات و  نمودهاست که کل ساختمان یا بخشی از آن را اشغال  یا حقوقی یا هر شخص حقیقی ساختمان مالک :برداربهره

  )3- 3- 1- 22نامه (آئین نماید.میتجهیزان آن استفاده 

 نامهاو باشد (آئین یا بخشی از فضاي یک ساختمان در تصرف است که یک ساختمان یا حقوقی شخص حقیقی :ساکن       

22 -1 -4 -4.(  

 قانونی او  ) یا نمایندهن(یا مالکی است که داراي حق قانونی از طرف مالک یا حقوقی حقیقی شخص :ساختمان مسئول نگهداري

  ).5- 3- 1- 22نامه زامات این مبحث بر عهده دارد (آئینو نگهداري ساختمان را مطابق ال بودهساختمان ها) براي نگهداري(یا آن

 و بر  بوده به کار و صالحیت الزم از وزارت راه و شهرسازي اشتغال است که داراي پروانه یا حقوقی شخص حقیقی :بازرس

از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد. حقیقی  ، مسئولیت بازرسیساختمان منعقد شده با مسئول نگهداري مبناي قرارداد

 به مسئول نگهداري بازرس باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی باشد. 4- 1- 22 بندیا حقوقی بودن بازرس باید مطابق 

  )6- 3- 1- 22نامه (آئین نماید.اعالم  ساختمان

را به عهده دارد،  ی ساختمانمقررات ملّ بیست و دوممطابق الزامات مبحث  از ساختمان که مسئولیت بازرسی بازرس )7-1  پرسش

  »)19« 95؟ (نظارت اسفند نمایدمیکاري خود را با چه کسی منعقد  قرارداد

  مهندسی استان نظام بردار              د) سازمانج) بهره                 ب) مسئول نگهداري ساختمان                 الف) مالک

  صحیح است. بکند. گزینه منعقد می را با مسئول نگهداري ساختمان قرارداد ، بازرس6- 3- 1- 22نامه طبق آیین پاسخ)

 ی، کمدفضاهایی مانند دستشوئ و پز باشد. و پخت ، خوابیدنکردن، خوردن که براي زندگی فضایی از ساختمان :مسکونی بخش 

  )7- 3- 1- 22نامه (آئین باشد.نمی سیساتی بخش مسکونیو فضاهاي تأ ، انبارراهرو

 و پز و  ، پخت، خوردن، خوابیدنمکانات دائمی براي سکونتو ا ی است که کلیه تسهیالتهر واحد مجزائ :واحد مسکونی

  ).8- 3- 1- 22نامه یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد (آئین فردي مستقل بهداشت

 9- 3- 1- 22نامه باشد (آئین است که به صورت کلی یا جزئی زیر تراز زمین بخشی از ساختمان :زیرزمین.(  

 یا متصدي و ت کنترل مالکموجود در آن تح یا مجموعه و اموال مجاور ساختمان به فضاي باز و امالك :قسمت خارجی ملک 

  )10- 3- 1- 22نامه (آئین شود.، گفته میآن ساختمان یا مجموعه است

 نامهشود (آئیناختصاص داده می براي تردد ،هاي مشابهی که بدون هیچ مانعییا محل خیابان، کوچه :هاي عمومیراه       

22 -1 -3 -11.(  

 و به طور مستقیم با  گرفتهآزاد صورت  ها تهویهاست که از طریق آن ها و درهاقسمتی از سطح نورگیرها، پنجره :سطح بازشو

  ).12- 3- 1- 22نامه فضاي خارجی ارتباط دارد (آئین

 13- 3- 1- 22نامه شود (آئینگفته می طبیعی یا به کمک وسایل مکانیکی به طور به ورود یا خروج هوا در یک فضا :تهویه.(  

  فصل

  تمهف

بیست و دوم: مراقبت و  مبحث

 هانگهداري از ساختمان
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 باشدمی خارج کردن قسمتی از هواي داخل فضا و هدایت آن به هواي آزاد به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی :هوا تخلیه 

  ).14- 3- 1- 22نامه (آئین

 سقوط شود و احتمالنصب می تردد یا نزدیک فضاهاي بازِ مرتفع یا محل است که در لبه یکی از اجزاي ساختمان :)(نرده حفاظ 

  )15- 3- 1- 22نامه (آئین سازد.مییا ناممکن  داده وتر را کاهش ینبه ارتفاع پائ

 ذغال وبهاي ناشی از سوزاندن چغذا، شامل کلیه بازمانده زائدات ناشی ازجز یا غیر قابل سوختن به سوختنی مواد زائد :زباله ،

 کلیهو  ، سفال، شیشه، گرد و خاك، مواد معدنی، الستیکهاي فلزي یا پالستیکی، قوطی، شاخه درختان، چرم، مقواسنگ، کاغذ

  )16- 3- 1- 22نامه (آئین باشد.میمواد مشابه 

 نباید  دلیل نداشتن برگه معاینه فنیو به نداشتهاي که از کار افتاده و قابلیت استفاده وسایل نقلیه :غیر قابل استفاده وسایل نقلیه

  ).17- 3- 1- 22نامه (آئین گیرند.استفاده  مورد معابر عمومیدر 

 سسات ؤیا سایر م و ایران ی استانداردملّ  سازمان توسط وسایل، تجهیزات، اداوات و مصالحی که :وسایل داراي نشانه معتبر

گذاري عالمت ها با نشانه یا مهر و مومعملکرد آن کنترل و صحت ،یت معتبر در فواصل زمانی مشخصداراي صالح بازرسی

  )18- 3- 1- 22نامه (آئین ند.شده ا

 بازرستوسط موارد موضوع این مبحث  کلیهباید  طی آن حداکثر زمان بین دو بازرسی متوالی است که :بازرسی دوره تناوب 

 ءزرسی براي کنترل اجزابا هاي تناوب. دورهشودارائه  ساختمان آن به مسئول نگهداري و گزارش مجدد قرار گرفته بازدید مورد

     نامهت (آئینارائه شده اس ههاي مربوطدر فصل و گازرسانی سیسات مکانیکی، تأبرقی سیسات، تأ، سازهمعماري و قطعات

22 -1 -3 -19.(  

 نامهرا حفظ کرده باشد (آئین خود برداري مناسب و ایمندوره زمانی است که ساختمان قابلیت بهره :ساختمان عمر مفید     

22 -1 -3 -20.(  

 برداري شرایط الزم براي بهره داراي به اتمام رسیده و ساختمان ساختمان است که عملیات اجرایی زمانی :نگهداري شروع دوره

  )21- 3- 1- 22نامه (آئین باشد.

 قابلیت  یید بازرسو تأ ساختمان مسئول نگهداري به تشخیص زمانی است که ساختمان :برداريو بهره نگهداري پایان دوره

  ).22- 3- 1- 22نامه برداري مناسب و ایمن خود را از دست داده باشد (آئینبهره

 را با  ن آن ساختمانساکنی و امنیت عمومی ، سالمتی، اموالکه زندگی ساختمان ناامن ساختمانی است :هاي ناامنساختمان

 سوزيآتش مقابلساختمان در  حفاظت جهت مین الزامات این مبحثاین خطر ممکن است ناشی از عدم تأ ند.کمواجه می خطر

ها و احتمال در برابر آسیب نماي ساختمان هاي مجاور، حفاظت قطعاتاحتمالی ساختمان گودبرداري حفاظت ساختمان در برابر

  ).23- 3- 1- 22نامه کلی و جزئی آن باشد (آئین فروریختن

 آسانسورمحتوي مایعات قابل اشتعال ، سرمایشی، ظروفتجهیزات ناامن شامل هر نوع تجهیزات گرمایشی :تجهیزات ناامن ، ،

و  داشتهها قرار و مجموعه که در ساختمان باشندمیو سایر تجهیزاتی  هاي گازسوز، دستگاههاي الکتریکیکشیبرقی، سیمپله

اندازند می ختمان یا مجموعه و مردم را به خطرن آن سامردم و ساکنی و ایمنی که سالمتی، بهداشت بودهدر شرایط نامناسبی 

 ).24- 3- 1- 22نامه (آئین

  )٤- ١- ٢٢( انتخاب بازرس 2-1-7
  باشد. 1- 1- 22شماره دول ها مطابق جبندي ساختمان) باید بر مبناي طبقهحقوقی - (حقیقی انتخاب بازرس

ده واحدي به چه صورت می باشد؟  یک ساختمان مسکونی بازرس مطابق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان )7-2  پرسش

  »)6«طراحی  97(اردیبهشت 

  ل یک بازرس حقیقیب) حداق        حقوقی الف) بازرس

  د) یک بازرس حقیقی        حقیقی ج) چهار بازرس

  است. . گزینه الف صحیح دارد حقوقی بوده؛ نیاز به بازرس بیش از چهار طبقه ساختمان پاسخ)
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  بازرس انتخاب و هاساختمان يبندطبقه) 1- 1- 22جدول 

  بازرس  نوع کاربري ساختمان  گروه

  حداکثر هشت واحدو یا و کمتر  چهار طبقه هاي مسکونیساختمان  1
 حداقل یک بازرس

  حقیقی

  حقوقی بازرس  یا بیش از هشت واحد بیش از چهار طبقه هاي مسکونیساختمان  2

  و کمتر و با حداکثر هشت واحد چهار طبقه و تجاري هاي اداريساختمان  3
 حداقل یک بازرس

  حقیقی

  حقوقی بازرس  یا بیش از هشت واحد بیش از چهار طبقه و تجاري هاي اداريساختمان  4

5  
و سالن  هاها، خوابگاهها، مراکز آموزشی، درمانگاهمانند شعبات فرعی بانک عملکردي ناحیه هاي با حیطهساختمان

  ورزشی ساده
  حقوقی بازرس

6  
هاي فرعی ها، مراکز فرهنگی، ایستگاههاي بزرگ، بیمارستانمانند فروشگاه هاي با حیطه عملکردي منطقهختمانسا

  هاي کوچکپذیرها و هتلها، مهماننشانی، شعب اصلی بانکآتش ، پلیسهاي پست، ساختمانمترو
  حقوقی بازرس

7  
، ها، مراکز اصلی مخابرات، دانشگاههاها، استادیوممانند فرودگاه هريهاي با حیطه عملکردي شهري و فراشساختمان

  هاي بزرگو هتل ، بناهاي یادبودهاي اصلی مترومراکز تحقیقاتی، ایستگاه
  قیحقو بازرس

  

  )٢- ٢٢( نظامات اداری 2-7
و  و حداقل شرایط داشتههاي ساختمانی موجود کاربرد غیر مسکونی و مجموعه، هاي مسکونیالزامات این مقررات براي تمامی ساختمان

، حریقدر برابر  ، ایمنیدر برابر عوامل خارجی، آسایش ، حفاظت، بهداشت، فضا، گرمایش، تهویهیاستانداردهاي الزم براي روشنائ

، مسئولیت مالکان حوزه کند. عالوه بر آنرا تعیین می یالتها، تجهیزات و تسهها، مجموعهایمن و بهداشتی ساختمان نگهداري

ها را و عواقب ناشی از عدم اجراي آن هاي موجود و ضوابط اداره کردن، نحوه اجراي مقرراتجران ساختمان، ساکنان و مستأبردارانبهره

ها الزم مردم و نگهداري ساختمان و سکونت ، ایمنی، رفاهمین سالمت عمومیات این مبحث تا آنجایی که براي تأکند. الزامشخص میم

اصالح شوند که  تغییر یا اي، باید به گونهباشندنمیالزامات این مبحث  موجود که مطابق با ها و امالكشود. ساختمان است، باید اجرا

  .نمایندمین و ایمنی مورد نظر این مبحث را تأ حداقل سطح بهداشت

 ها، همان ها و مجموعهالزامات این مقررات براي تمام عوامل موثر یا مرتبط با ساختمان :)2- 2- 22نامه (آئین اجراي مقررات

الزامات متفاوتی  ،هاي مختلف این مقرراتهاي خاص که بخشرود. در حالتبه کار می ،عنوان شد 1- 2- 22 طور که در بخش

  گیرد.قرار می ها مالك عملترین آنرا ایجاب کند، محدود کننده

 که بر اساس  و لوازم ایمنی ها، سیستمهادستگاه ،اجزاي آن اعم از تجهیزات کلیهو  ساختمان :)3- 2- 22نامه (آئین نگهداري

شرایط مناسبی اند، باید درتعمیر یا تغییر کاربري داده شده ،، ساختهی ساختمانالزامات این مبحث یا سایر مباحث مقررات ملّ

، د بود. هیچ مالکها مسئول خواهبرابر نگهداري آن ها) درقانونی او (یا آن ) یا نمایندهن(یا مالکی نگهداري شوند و مالک

در زمانی که  را ث باید از رده خارج شوده بر اساس این مبحو وسایلی را ک جري نباید تجهیزات تسهیالتبردار یا مستأبهره

جدا کند، مگر زمانی که آن وسایل به طور  ،ساکنان آن است، از طریق خاموش کردن یا از کار انداختن ساختمان در تصرف

  در حال انجام تعمیرات یا تغییر باشد. موقت

 اقدامات و  و لغو الزامات این مبحث نباید به صورتی تفسیر شود که سبب تغییر، تضعیف :)4- 2- 22ه نامضوابط موجود (آئین

 ،و غیر بهداشتی ها و تجهیزات موجودي که خطرناك، ناامنساختمان یا برچیدن تخریب درموردضوابط موجود مراجع قانونی 

  اند. داده شده تشخیص

 و  و سیستم گازرسانی مکانیکی تأسیسات، برقی سیساتو تغییرات در تأ تعمیرات، نگهداري :)5- 2- 22نامه (آئین اجرا کیفیت

شود، باید با توجه به ها که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از مقررات این مبحث ناشی میجایی آنالزامات نصب و جاب

  و کیفیت الزم را دارا باشد. شدهماهر انجام  و توسط افراد سازنده دستورالعمل
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 اجراي الزامات این مبحث به عهده مسئول نگهداريمسئولیت  :)6- 2- 22نامه (آئین ساختمان مسئول نگهداري وظایف 

م امور مربوط به نگهداري شرایط و امکانات الزم براي انجا کلیه. مسئول نگهداري ساختمان موظف است باشدمی ساختمان

و  نموده مینساختمان را تأر مرتبط با نگهداري اموکلیه گیري  و پی ییدیهاخذ تأ ،نگهداري، بازرسی مانند عقد قرارداد ساختمان

  .نماید نگهداري ساختمان بایگانی ها را در پروندهآن و مدارك اسناد

o شود تا در مواقع اجازه داده می ساختمان سئول نگهداريبه م :)- 6- 2- 22نامه (آئین مقرر نامه اعالم دستورالعملاجازه

مردم، ضوابط و دستورالعمل اجرایی را بر اساس الزامات این مبحث به  و رفاه ، ایمنیلزوم براي حفظ سالمت عمومی

و مناسب با  یا براي تحقق الزامات و اهداف این مبحث و اجرایی بودن آن الزامات قابل اجرا نمایداعالم  طور رسمی

اعالم الزامات اجرایی چنین دستورالعملی نباید شرایط  الزم را به عمل آورد. در هر صورترا تعیین و اقدام  محل

براي حفظ  ،هاي معتبر مهندسیکه در این مبحث و بر اساس روش مناسب ساختمان و تجهیزات ایمنیبرداري بهره

  کند. نقض را ایمنی عمومی تدارك دیده شده

o مکتوب  و گزارش دادهبازدیدهاي الزم را انجام کلیه باید  ساختمان مسئول نگهداري :)2- 6- 2- 22نامه بازدیدها (آئین

اختیار دارد در صورت لزوم از خدمات  . مسئول نگهداري ساختماننمایدساختمان ثبت  نگهداري در پرونده وتهیه 

. گزارش بازدیدهاي انجام شده نمایدبراي انجام بازدیدها استفاده  ذیصالحو  متخصص یا حقوقی یاشخاص حقیق

  شود. و توسط مقام مسئول گواهی بوده باید به صورت کتبی

o ها و ساختمان هنگام بازرسیدر باید  ساختمان مسئول نگهداري :)3- 6- 2- 22نامه ) (آئین(شناسایی تعیین هویت

  به همراه داشته باشد. ،مورد نظر این مبحث است انجام وظایف ی معتبر را که ویژهشناسائ اوراق ،هامجموعه

o ی مطابق با هاي اجرائکلیه دستوالعملانجام  ،ساختمان مسئول نگهداري :)4- 6- 2- 22نامه (آئین هاو حکم هاابالغیه

  بر عهده دارد. را این مبحث براي اطمینان از اجراي مقرراتمراجع ذیصالح  اي صادره توسطهها و حکمیهابالغ

o در رابطه بادامات انجام شده اقکلیه مکاتبات و باید  ساختمان مسئول نگهداري :)5- 6- 2- 22نامه (آئین بایگانی 

و  تا زمانی که ساختمان یا موارد مرتبط با آن اسناد مدارك مذکور. نماید اجراي الزامات این مبحث را نگهداري

 مگر زمانی که مقررات براي آن وضع شود. داري شود،مدارك وجود دارد، باید نگه

- از ساختمانها) به عهده چه کسی می (مراقبت و نگهداري مقررات ملی ساختمان 22مات مبحث مسئولیت اجراي الزا )7-3  پرسش

  ؟»)31«نظارت  97باشد (اردیبهشت 

   ساختمان ب) مسئول نگهداري          الف) بازرس

  بردار ساختمان د) بهره      و یا مالکین ساختمان الکج) م

  باشد. گزینه ب صحیح است.می ساختمان برعهده مسئول نگهداري 22اجراي الزامات مبحث  6- 2- 22نامه طبق آئینپاسخ)  

 باشد، باید  نیاز به حضور بیش از یک بازرس ،هرگاه براي اجراي الزامات این مبحث :)7- 2- 22نامه (آئین هاي بازرسیهماهنگی

 با تعدد بازرسان ن ساختمانو ساکنی نمالکی انجام بازرسی را براي عدم مواجهه جهتهاي الزم مقررات هماهنگی يهابازرس

  انجام دهند. ایشان موریتیا تناقض مأ

 از  م با مصوبات و قضاوت صحیح مهندسی و بدون عدولمقررات مندرج در این مبحث باید توأ :)8- 2- 22نامه (آئین استعالم

 ی ساختمانیا مسکوت باشد، استعالم از دفتر امور مقررات ملّ  ه کار رود. در مواردي که ضوابط این مبحث داراي ابهامآن ب

  خواهد بود. مالك عمل

 بازرس ها و تجهیزات جایگزین به تشخیصروش ،هر گاه مصالح :)9- 2- 22نامه (آئین ها و تجهیزات جایگزین، روشمصالح ،

هاي این مقررات با حداقل و ایمنی حریقدوام، مقاومت در برابر  ،فیتیو از نظر ک بودهسازگار با اهداف الزامات این مبحث 

  بالمانع است. ها و تجهیزات مطابقت داشته باشد، استفاده از چنین مصالح، روش

 باشد.  ی ساختمانمجموعه مباحث مقررات ملّات باید بر اساس الزام هاي آزمایشروش :)10- 2- 22نامه هاي الزم (آئینآزمایش

فرایندهاي  اختیار تصویب از به انجام آزمایش خاص، روش آن باید بر مبناي استانداردهاي معتبر باشد. بازرسدر صورت نی

  شود را دارد. میانجام  ذیصالحمناسب را که شخص  یآزمایش

o  عیب یا نقص به صورت عینی  شواهد کافی براي تشخیصکه اردي در مو :)10- 2- 22نامه (آئین هاي الزمآزمایش

ها بر عهده هاي الزم را دارد و هزنیه این آزمایشموضوع، اختیار انجام آزمایش یید صحتبراي تأ نباشد، بازرس

  باشد.می یا مالکین ساختمان مالک
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o توسط بازرسی باید حداقل براي یک دوره تناوب ،هاآزمایش گزارش :)2- 10- 2- 22نامه (آئین هاهاي آزمایشگزارش 

  .شود ساختمان، ثبت و بایگانی نگهداري در پرونده ساختمان مسئول نگهداري

 هاي کارکرده باید با رعایت استفاده از مصالح، تجهیزات و دستگاه :)11- 2- 22نامه و تجهیزات کارکرده (آئین استفاده از مصالح

  باشد. ی ساختمانباحث مقررات ملّ الزامات م

 غیرقانونی  ،یا حقوقی از اجراي الزامات این مبحث براي هر شخص حقیقی و ممانعت سرپیچی :)12- 2- 22نامه (آئین تخلف

  شود.سوب میو تخلف مح بوده

o این مبحث شود یا شواهدي درباره  اتالزام متوجه عدم رعایت بازرس هرگاه :)1- 12- 2- 22نامه (آئین ابالغیه تخلف

 2- 12- 2- 22آن مطابق بند  اي متناخطاریه ،راجع ذیصالحبه م دست آورد، باید ضمن ارائه گزارشآن ب از تخلف

  تحویل دهد. ساختمان و به مسئول نگهداري نمودهتنظیم  است را

o باید به صورت زیر باشد در این بخش هاي مشروحاخطاریه :)2- 12- 2- 22نامه (آئین هاي مشروحفرم اخطاریه:  

 باشد. به صورت کتبی  

  آن باشد. واقعی ملک براي شناسایی مشخصات درموردشامل توضیحاتی  

 باشد. اخطاریه و دالیل صدور شامل شرح کامل موارد تخلف  

 سازگاري  جهت معین براي انجام تعمیرات، تغییرات و اصالحات شامل دستورهاي الزم با مهلت زمانی

  این مبحث باشد. ا الزاماتب یا ساختمان واحد مسکونی

 آگاه باشد. از حق استیناف ساختمان مالک  

o این  1- 12- 2- 22تخلفی که مطابق بند  یا حکم و هر شخصی که ابالغیه :)3- 12- 2- 22نامه (آئین پیگرد قانونی

مورد پیگرد قانونی قرار خواهند  و شناخته شده از قانون متخلفبه عنوان نادیده بگیرد،  رات صادر شده استمقر

  گرفت.

o اي مبنی ، اخطاریهیا مالک ساختمان یک واحد مسکونی در مواردي که مالک :)4- 12- 2- 22نامه (آئین انتقال مالکیت

و یا اجاره را  ، واگذاريبا آن را دریافت کند، حق فروش عدم سازگاري یا حکم و این مبحث اتاز الزام بر تخلف

تخلف را به خریدار،  از حکم یا اخطاریه ی که آن واحد مسکونی یا مالک ساختمان یک نسخهمگر در شرایط ندارد،

یید شده معتبر از خریدار، صاحب امتیاز، تحویل دهد و در نهایت یک نسخه تأ جراحب امتیاز، تحویل گیرنده یا مستأص

این مبحث را بر  اترا مطابق با الزام اتو تعمیر اصالحات کلیهکه مسئولیت  را دال بر این ستأجرمتحویل گیرنده یا 

  تحویل دهد. گیرد، به بازرسعهده می

واحد  صورتی که مالک ، دریک واحد مسکونی ارهیا اج و ، واگذاريحق فروش در رابطه باهاي زیر کدامیک از گزینه )7-4  پرسش

با آن را دریافت کرده  عدم سازگاري یا حکم از ساختمان به مراقبت و نگهداري الزامات مربوط و اي مبنی بر تخلفمسکونی اخطاریه

   »)8« 94(بهمن  ؟باشد، صحیح است

  است. یا اجاره ملک بطور کلی ممنوع و الف) فروش، واگذاري

  بالمانع است. یا اجاره ملک  و ب) تحت شرایطی فروش، واگذاري

  بالمانع است.یطی ولی اجاره تحت شرا ج) فروش و واگذاري بطور کلی ممنوع

  وجود ندارد. خصوصگونه محدودیتی در این د) هیچ

  صحیح است. ب، گزینه 4- 12- 2- 22نامه طبق آیین پاسخ)

 از طرف بازرس عدم سازگاري یا حکم و ی ساختمانمباحث مقررات ملّ  اتاز الزام اي مبنی بر تخلفچنانچه اخطاریه )7-5  پرسش

  »)39« 93هاي زیر صحیح است؟ (خرداد یک از گرینهمگردد، کداصادر  براي یک واحد مسکونی

  وجود ندارد. فروش واحدهاي مسکونی از بابتتی یالف) محدود

ئید شده معتبر از ه تأرا به خریدار تحویل دهد و در نهایت، یک نسخ اریه تخلفیا اخط از حکم یک نسخه ب) در شرایطی که مالک

 گیرد، به بازرسبه عهده می نمباحث مقررات ملی ساختما اتو تعمیرات را مطابق با الزام اصالحات کلیهخریدار را دال بر اینکه مسئولیت 

  آن را دارد.  تحویل دهد، حق فروش

  آن واحد را ندارد. حق فروش ج) مالک

  هاي ب و ج صحیح است.د) گزینه
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  است.  صحیح د، گزینه 4- 12- 2- 22نامه طبق آیین پاسخ)

  است. » 27«نظارت  99این پرسش مشابه پرسش مهر 

 غیر ایمن توسط بازرس ،یا تجهیزات آن در مواردي که یک ساختمان :)13- 2- 22نامه ها و تجهیزات غیر ایمن (آئینساختمان ،

  .باشدمیداده شود، چنین ساختمانی غیر قابل سکونت  ن مبحث تشخیصو خالف الزامات ای یا نامناسب براي سکونت

o و با  ساختمان مسئول نگهداري ساختمانی که به تشخیص :)1- 13- 2- 22نامه (آئین نامناسب براي سکونت ساختمان

این مبحث باشد، براي سکونت نامناسب است. غیر ایمن بودن ساختمان  اتغیر ایمن و بر خالف الزام ،یید بازرستأ

نفوذ جانوران موذي،  به واسطه نامناسب، استهالك مانند عدم تعمیر به موقع، نگهداري املیممکن است ناشی از عو

  باشد. کافی، نور مناسب و بهداشت تهویه

o یید و با تأ ساختمان مسئول نگهداري به تشخیص تجهیزات یک ساختمان هرگاه :)2- 13- 2- 22نامه (آئین اخطاریه

 و مسئول نگهداري نمایداي را صادر این مبحث مطابقت نداشته باشد، بازرس باید اخطاریه ماتبا الزا بازرس

یا خارج از آن نصب کند؛ به طوري که در معرض و مان در محوطه ساخت مناسبی ساختمان این اخطاریه را در محل

اخطاریه آگاه باشند. اخطاریه مربوط به تجهیزات  جران از متنبرداران یا مستأ، ساکنان، بهرهمالکان کلیهو  بودهدید 

  ها نصب شود.آن ها باید رويداخل ساختمان

o باید  که اخطاریه براي آن صادر شده است، بازرس نواقصی در صورت رفع :)3- 13- 2- 22نامه (آئین اریهبرداشتن اخط

  .باشدمیآوري اخطاریه موظف به جمع ساختمان و مسئول نگهداري نمودهآوري اخطاریه را صادر دستور جمع

o و غیر قابل  در مواردي که ساختمانی خالی از سکنه :)4- 13- 2- 22نامه هاي خالی (آئینساختمان کردن محصور

مبنی بر غیر قابل سکونت بودن و محصور  و نصب اخطاریه باید نسبت به صدور داده شود، بازرس تشخیص سکونت

  .نمایداقدام  صالحنمودن آن از طریق مراجع ذی

o توسط بازرس این مبحث اتهر ساختمانی که طبق الزام :)5- 13- 2- 22نامه شده (آئین ممنوع در محل سکونت 

شده یا از  ها ساکنگونه ساختمانشود. هر شخصی که در این باشد، باید تخلیه شدهرا ممنوع اعالم  آن در سکونت

و  شدهمحسوب  ها بدهد، متخلفگونه ساختمانا در اینیا مالکی که اجازه سکونت افراد رو تجهیزات آن استفاده کند 

  با وي برخورد شود. باید طبق قانون

o وجود  سازه یا فرو ریختگی ختمانسا واژگونی خطر از نظر بازرس هرگاه :)6- 13- 2- 22نامه (آئین اقدام اضطراري

، افتددر آن به خطر  شده و جان افراد به خاطر سکونت داشته باشد و احتمال داده شود که بخشی از ساختمان تخریب

دلیل وجود مواد ساختمان وجود داشته باشد یا سکونت افراد به ساکنینخطر براي ، زمانی که خطر حتمی یا احتمال یا

به  ،و خطرناك در سازه برداري از تجهیزات معیوبیا بهرهو  ، بخارهاي سمی، مصالحمنفجره، گازهاي قابل اشتعال

فوري  تخلیه جهتاي مبنی بر غیر قابل سکونت بودن ساختمان را بالغیهمخاطره افتد، بازرس موظف است ا

 ساختمان باید در هر ورودي برساند. مسئول نگهداري ساختمان مسئول نگهداري اطالعو به  نمودهساختمان صادر 

بوده،  این ساختمان ناامن« نماید،نصب زیر ، به شرح بوده را یتراحتی قابل رؤکه بهاي هایی اطالعیهچنین ساختمان

هاي ساختمان غیر قانونی یک از وروديورود افراد به هر». باشدمی بازرس ممنوع سکونت در آن، بنا به تشخیص

مهار کردن سازه یا انجام تعمیرات الزم یا خارج کردن و از بین بردن مواد خطرزا با رعایت  جهتمگر آنکه فرد  بوده،

 وارد ساختمان شود. ،خاص تمهیدات

 97(بهمن  شود یاعالم م یدر ساختمان توسط چه کس بودن سکونت ممنوع ساختمان یمقررات مل 22مطابق مبحث  )7-6  پرسش

 ؟»)39«نظارت 

  یمهندس نظام ) سازماند          صالحی) مرجع ذج      ساختمان يمسئول نگهدار )ب    ) بازرسالف

  است. گزینه الف صحیح است. ، این مسئولیت برعهده بازرس6- 13- 2- 22نامه پاسخ) طبق آئین

o به خاطر شرایط  بازرس این مبحث هر جا به تشخیص اتمطابق الزام :)7- 13- 2- 22نامه (آئین سازي موقتایمن

یا تجهیزات  سازي موقت ساختمانایمن جهتحتمی وجود داشته باشد، بازرس باید دستورهاي الزم را  خطر ناامن

  بدهد.
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o هر ساختمانی یید بازرسو به تأ ساختمان مسئول نگهداري در صورت تشخیص :)8- 13- 2- 22نامه (آئین تخریب ،

فه نباشد، باید دستور و نامناسب بوده، تعمیر آن مقرون به صر ، غیربهداشتیانسان خطرناك، ناامن که براي سکونت

  برداران ساختمان برسد.ن و بهره) یا ساکنین(یا مالکی مالک اطالعبازرس صادر و به  توسطو تخریب  تخلیه

 است که جازدر صورتی م تغییر کاربري یک ساختمان :)14- 2- 22نامه تغییر کاربري (آئین:  

o شده باشد. اخذ صالحذیالزم از مراجع  برداران، مجوزبهره دهی مناسب و آسایشبا حفظ شرایط سرویس  

o یا  براي کاربري جدید از شخص حقیقی ی ساختمانمجموعه مباحث مقررات ملّ اتمین الزامالزم مبنی بر تأ ییدیهتأ

  شده باشد. اخذ ،به کار مهندسی از طرف وزارت و شهرسازي اشتغال داراي پروانه حقوقی

و نامناسب بوده و تعمیر آن مقرون به  ، غیربهداشتیانسان خطرناك، ناامن سکونتدر چه صورتی ساختمانی که براي  )7-7  پرسش

  »)14«نظارت  96صادر شود؟ (مهر  و تخریب صرفه نباشد، باید دستور تخلیه

   ساختمان نگهداريب) به تشخیص مسئول                                                      بازرس الف) به تشخیص

  مهندسی  نظام یید سازماند) به تشخیص بازرس و تأ              تایید بازرسو  ساختمان داريمسئول نگه ج) به تشخیص

  صحیح است. ج، گزینه 8- 13- 2- 22نامه طبق آئین پاسخ)

نظارت  97(بهمن  است صورت مجازساختمان در چه  کی يکاربر رییتغ ساختمان یمقررات مل 22مطابق با مبحث  )7-8  پرسش

 ؟»)41«

 .اخذ شده باشد و بازرس ساختمان يالزم از مسئول نگهدار برداران مجوزبهره شیمناسب و آسا یده سیسرو طی) با حفظ شراالف

 .اخذ شده باشد ساختمان يالزم از مسئول نگهدار بهره برداران مجوز شیمناسب و آسا یده سیسرو طی) با حفظ شراب

 .اخذ شده باشد یالزم از بازرس بهره برداران مجوز شیمناسب و آسا یده سیسرو طی) با حفظ شراج

  .اخذ شده باشد حصالیالزم از مراجع ذ بهره برداران مجوز شیمناسب و آسا یده سیسرو طیبا حفظ شرا )د

جوز با اخد بهره برداران  شیمناسب و آسا یده سیسرو طیحفظ شرا، تغییر کاربري در صورت 14- 2- 22نامه پاسخ) طبق بند اول آئین

  است. پذیر است. گزینه د صحیحامکان صالحیالزم از مراجع ذ

  

  )٧- ٢٢( برقی سیساتتأ 3-7
در  ساختمان برقی سیساتسوزي ناشی از تأو آتش جلوگیري از برق گرفتگی در جهتاست که اتی تعیین حداقل الزام این بخش هدف

و لوازم  گیردبرقی نصب ثابت را که جزئی از ساختمان هستند در بر می تأسیساتبرداري باید رعایت شوند. این ضوابط تنها زمان بهره

  شود.ن، مانند یخچال و تلویزیون را شامل نمیبرقی مورد استفاده ساکنی

 ل زمان ایمنی خود را ممکن است به علل زیر در طو در یک ساختمان برقی تأسیسات :)2- 7- 22نامه (آئین یمنیعلل کاهش ا

  از دست بدهد:

o ل محیطی فرسوده شود.معوا اثرزمان یا در  مرور اثرهایی از آن در یا قسمت برقی تأسیساتهاي بخش کلیه  

o  انجام شود. ،بدون داشتن اطالعات الزم و کافی ،هاییو تصرف ، دخلبرقی تأسیساتدر  

o شود. برقی تأسیساتییرهایی در ی انجام شود که سبب ایجاد تغهائتعمیرات یا جابجائی  

o این  و در فواصل زمانی معینی، اتیا انجام هرگونه تغییر باید پس از پایان کار برقی تأسیسات براي اطمینان از ایمنی

 ها کنترل شود.و عملکرد آنقرار گرفته  بازرسیمورد  تأسیسات

ها  ترین گزینه در خصوص بازرسی تاسیسات برق و کنترل عملکرد آنمقررات ملی ساختمان، مناسب 22مطابق مبحث  )7-9  پرسش

  ؟»)38«نظارت  99(مهر  ردگیبراي اطمینان از ایمنی تاسیسات برق در چه مواقعی انجام می

  ) پس از انجام هر گونه تغییراتب         ) پس از پایان کار و یا انجام هر گونه تغییراتالف

  اصل زمانی معینت و در فوتغییرا ) پس از انجام هرگونهد   پس از پایان کار و یا انجام هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معین )ج

صحیح  د. گزینه جباید انجام شو پس از پایان کار و یا انجام هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معین ،2- 7- 22طبق آیین نامه  پاسخ)

  است.  

 یتبرداري قابل رؤده و در زمان بهرهپوشانده ش ختماندر سا برقی تأسیسات که قسمت اعظم نظر به آن :زمان اجرا مدارك 

در و  شده ثبت و نگهداري در زمان اجراي کار تأسیساتاطالعات مربوط به این  کلیهنیستند، الزم است ترتیبی اتخاذ شود که 
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مورد استفاده قرار گیرند.  ايهاي دورهاین مدارك باید در بازرسی ساختمان قرار داده شود.  نختیار ساکنیبرداري در ازمان بهره

  )3- 7- 22نامه (آئین مدارك الزم براي این منظور عبارتند از:

o برقی تأسیسات هایی چون ساختنقشه.  

o برقی تأسیساتل و تجهیزات به کار برده شده در وسائ اتمشخص.  

o یا عکس هاي کارگاهیبه صورت نقشه تأسیسات جزئیات اجرایی مقاطع حساس.  

 ی باید با استانداردهاي ملّ برقی تأسیساتوسایل و تجهیزات به کار رفته در  کلیه :)4- 7- 22نامه مطابقت با استانداردها (آئین

معتبر تجهیزات باید المللی مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق با استانداردهاي ایران یا با استانداردهاي معتبر بین

  به عمل آید. ی ساختمانالزم طبق مبحث سیزدهم مقررات ملّ مین ایمنییا اقدامات دیگري براي تأ تعویض

 انتخاب و  ی ساختمانباید مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملّ وسایل و تجهیزات برقی کلیه :)5- 7- 22نامه (آئین ضوابط نصب

  نصب شده باشد.

 ها و تهیه ، انجام آزمونعینی ل بازدیددر هر دوره شام برقی تأسیسات عملیات بازرسی :)6- 7- 22نامه (آئین عملیات بازرسی

  .باشدمیبازرسی  گزارش

 و  آیدبه عمل می تأسیساتاهده میدانی و اطمینان از سالم بودن مش به منظوربازدیدهاي عینی  :برقی تأسیساتاز  عینی بازدید

و با رعایت کامل نکات  بودهبه بخش  ها و بخشاز عملیات مربوط به آزمون قبلباید به طور کامل ثبت شوند. بازدید عینی باید 

مورد باید  ،این مبحث اتمطابق الزام بوده، برقی ثابت که جزئی از ساختمان تأسیسات هکلیو دقت باال انجام شود.  ایمنی

  )7- 7- 22نامه (آئین شوند.نمیها ولی محدود به آن بودهشامل موارد زیر  قرار گیرند و بازرسی

o  ها.تابلوها و اجزاي داخلی آنکلیه  

o  و کلیدها هاي تقسیم، پریزهاي برقجعبهکلیه.  

o هاها و سیمها، اعم از کابلکلیه هادي.  

o و مدارك هاها، نقشهدستورالعمل.  

o ننیع در برابر تماس مستقیم ساکنها و موابندي محفظهعایق.  

o  وسایل ، الکترود زمینزمین اتصال هادي ،هاي حفاظتیمانند هادي در برابر تماس غیر مستقیم حفاظتتجهیزات ،

غیر مستقیم و حفاظت براي حفاظت در برابر تماس  ماندهحفاظتی جریان باقی و لوازم حفاظت در برابر اضافه جریان

  .گیرها و تجهیزات اعالم حریقاضافی براي تماس مستقیم، برق

o  هاي مورد نیاز.در محل هاي هشدارو برچسب ها، ترمینال، کلیدها، فیوزهامدارها ها اعم از برچسببرچسبکلیه  

o ها.ها و اتصاالت آنها، سیمچگونگی و نحوه نصب تابلوها، تجهیزات،کابل  

o نصب و متناسب بودن تجهیزات با آن شرایط شرایط محیطی و محل.  

o مناسب در مدارها کنترل وجود لوازم جدا کننده، قطع و وصل و جداسازي.  

o هایا نشانه ها با رنگها و مطابقت آن طوقه هادي ها و نوشته هاي رويو ترمینال ها به قطعاتاتصاالت هادي.  

o اضافی بنديهاي هماصلی و هادي نديهاي همبهادي.  

o  هاها و سیمها، کابلها، هاديها، داکتلولهکلیه مسیر عبور.  

o ه.اند با استانداردهاي مربوطتجهیزاتی که به صورت ثابت نصب شدهکلیه  فنی و ایمنی مطابقت کامل مشخصات  

o ضعیف هاي جریانتجهیزات و سیستم.  

 باید  هادر آن و بوده برقی سیساتسالم بودن و عملکرد تأ ها براي تشخیصانجام آزمون :)8- 7- 22نامه ها (آئینانجام آزمون

  :موارد زیر رعایت شود

o  یدگی و سائ ،ها از نظر آسیببرقی و مکانیک آن و قطعات شدهاز لوازم و تجهیزات قطع و وصل باید باز  ٪10حداقل

باید همه  ،کل، تجاوز کند ٪3موارد ایراد از  شود. اگر تعداد و نتیجه آن گزارش بازدید ،نفوذ مایعات به داخل محفظه

  م و تجهیزات قطع و وصل، کنترل و نتیجه گزارش شود.لواز

o هاي مستقر در خارج از دسترس کنترل و حفاظ بندي، مانعدر برابر تماس مستقیم باید با توجه به وجود عایق حفاظت

مانده باقی جریان وجه شود که نباید از وسیله حفاظتیشود. الزم است ت مراتب گزارش ،شوند و در صورت وجود اشکال

  عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم استفاده شود.به
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o و  به صورت خودکار بت شود. حفاظت از طریق قطع تغذیهدر برابر تماس غیر مستقیم باید مشخص و ث روش حفاظت

  شود. و هرگونه کاستی گزارش شده به زمین باید دقیقًا کنترل حفاظتی ولتاژ کردن و وصل هاديبندي براي همهم

o کننده در  افراد آزمون نیاند، باید تا حد امکان به ترتیب فهرست انجام شوند تا ایمهایی که در زیر اشاره شدهآزمون

باید دالیل کافی  نبوده که در این صورتها الزم ها حفظ شود. در برخی موارد، ممکن است انجام بعضی از آزمونآن

 ها ارائه شود.براي عدم انجام آن

 شدهاز لوازم و تجهیزات قطع و وصل باید باز  ----- - ، حداقلی ساختمانمقررات ملّ بیست و دومبا توجه به مبحث  )7-10  پرسش

 تعدادشود. اگر  و نتیجه آن گزارش ، بازدید، ساییدگی و نفوذ مایعات به داخل محفظهها از نظر آسیببرقی و مکانیکی آن و قطعات

  »)1« 93کل تجاوز کند، باید همه لوازم و تجهیزات قطع و وصل، کنترل و نتیجه گزارش شود. (آبان  ------- موارد ایراد از

                %3- %10د)              %30- %15ج)                         %5- %10ب)                                   %5- %15الف) 

  صحیح است.  د، گزینه 8- 7- 22نامه، طبق بند اول آیین پاسخ)

حداقل چند درصد از لوازم و تجهیزات  برقی سالم بودن و عملکرد تاسیسات هاي براي تشخیص در انجام آزمون )7-11  پرسش

 و اگر تعداد بازدید ساییدگی و نفوذ مایعات به داخل محفظه برقی و مکانیکی آنها از نظر آسیب طعاتقطع و وصل باید باز شده و ق

  »).32«طراحی  95شود (اسفند موارد ایراد از چند درصد کل تجاوز کند، باید همه لوازم و تجهیزات قطع و وصل کنترل 

  3٪ - 15٪) د                    2٪ - 150٪ج)                             2٪ - 10٪ب)                    3٪ - 10٪الف) 

  صحیح است. الفگزینه ، 8- 7- 22آئین نامه پاسخ) طبق 

o و  آزمون تدوام هادي حفاظتی :)1- 8- 7- 22نامه هاي اصلی و اضافی (آئینو همبندي ظتیحفا هادي تداوم آزمون

گیري حلقه فقط به اندازه ي مواردشود و حتی در بسیارعموًال با هم انجام میم کوتاه حلقه اتصال گیري امپدانساندازه

به  به هادي حفاظتی مربوط باشددر صورت بروز اشکاالتی که ممکن است  تنهاو  گرددمیبسنده  اتصال کوتاه

  شود.گیري آن پرداخته میاندازه

o بندي عایق آزمون مقاومت الکتریکی :)2- 8- 7- 22نامه (آئین برقی سیساتتأبندي عایق مقاومت الکتریکی آزمون

  :شودبرقی در دو مرحله و به صورت زیر انجام می

 شود. انجام این انجام می مقاومت الکتریکی به صورت دو به دو آزمون دار و خنثیهاي برقبین هادي

، دیمرهاي به ولتاژ که لوازم مصرف کننده ثابت و وصل شده به پریزها، لوازم حساس از آن قبل تنهاآزمون 

  عملی است. ، نصب شده باشدالکتریکی و دیگر وسایل مشابه

 شود. انجام می مقاومت الکتریکی دار و زمین به صورت دو به دو آزمونهاي برقیک از هادي بین هر

آید. همچنین در این از زمین به حساب می قسمتی PEN هادي TN-Cیادآوري است که در سیستم 

 قابل قبولرا در هر مدار به یکدیگر وصل کرد. این آزمون زمانی  ا و هادي خنثیتوان همه فازهمی آزمون

 کمتر نباشد. توجه شود که آزمون باید با ولتاژ گیري شده از مقادیر استانداردشود که مقاومت اندازهتلقی می

زمون باید بتواند ولتاژ مشخص شده مطابق استاندارد را هنگامی که مصرف و دستگاه آ شدهمستقیم انجام 

الزم  باشد،می لوازم الکترونیکی داراي در مواردي که مدار ، حفظ کند. همچنینآن یک میلی آمپر است

از طرف دیگر  هاي فاز و خنثی متصل به هم از یک طرف و هادي زمینها بین هاديگیرياست اندازه

  صدمه وارد نشود. انجام شود تا به لوازم الکترونیکی

o بندي اعمال شده در آزمون عایق :)3- 8- 7- 22نامه بندي اعمال شده در کارگاه (آئینعایق مقاومت الکتریکی آزمون

 و یک ورق فلزي وصل شدهبندي به یکدیگر ار پس از عایقهاي برقد: که هاديباید به صورت زیر انجام شود کارگاه

ولت به مدت یک  3700ولتاژ  شبکه و متناوب با فرکانس ولتاژ .ها محکم پیچانده شودسطح خارجی آن ) روي(فویل

به وجود  جرقه یابندي نباید شکست عایق ، اعمال شود. در این مدتهاي وصل شده به هم و فویلدقیقه بین هادي

  استفاده شود. است آید. براي این آزمون باید از دستگاه مخصوص این کار

o بندي براي حصول اطمینان از عبور فاز از کلید آزمون صحت قطب :)4- 8- 7- 22نامه دي (آئینبنقطب صحت آزمون

  .باشدمیفاز به وسط سرپیچ  قطع و وصل و اتصال

o استفاده از  گیري مقاومت الکترود باید باآزمون اندازه :)5- 8- 7- 22نامه (آئین گیري مقاومت الکترود زمیناندازه آزمون

 یید شده انجام شود.هاي تأتجهیزات و روش
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؟ الزامی است مدار در اثر تماس غیر مستقیم انجام کدام آزمون به موقع اطمینان نسبت به قطع براي احراز )7-12  پرسش

  »)41«نظارت  97(اردیبهشت 

   گیري مقاومت الکترود زمینب) اندازه      همبندي اصلی و اضافی الف) تداوم

  د) هر سه گزینه صحیح است.    کوتاه حلقه اتصال گیري امپدانسج) اندازه

   ، صحیح است. 13مبحث  155در صفحه  کوتاه حلقه اتصال و مفهوم امپدانس 6- 8- 7- 22نامه ینآئپاسخ) گزینه ج به ترتیب براساس 

o که اطمینان نسبت به این براي احراز :)6- 8- 7- 22نامه (آئین به صورت خودکار ،موقع تغذیهکنترل قطع به آزمون

براي کنترل قطع  :الزم است به ترتیب زیر عمل شود ،کندثر عمل میؤتماس غیر مستقیم، م اثرموقع مدار در قطع به

الزم خواهد  کوتاه لحلقه اتصا گیري امپدانسفاز و بدنه هادي، اندازه موقع مدار در صورت بروز اتصالی بین هاديبه

  نمود:تقسیم  بخش 3توان به بود. کل امپدانس اتصال کوتاه را  می

 ه.بوطمدار نهایی بین مصرف کننده و تابلوي مر کوتاه حلقه اتصال امپدانس  

 در صورت وجود ،تغذیه تابلو و کابل مدار اصلی تابلو کوتاه حلقه اتصال امپدانس.  

 آید.، خارجی به حساب میبرقی سیساتسیستم شبکه که نسبت به تأ کوتاه حلقه اتصال امپدانس  

مطابق مبحث سیزدهم  TN – Sیا  TN-C-Sاز انواع  TNرعایت ضوابط مربوط به سیستم  :تبصره

  الزامی است. ی ساختمانمقررات ملّ 

o در هر  :)7- 8- 7- 22نامه (آئین و اتصال زمین هاي خنثیفاز با هادي هادي کوتاه هاي اتصالگیري جریانهانداز

ورد هادي فاز با یکی از دو هادي وصل ممکن است دو گونه اتصال کوتاه اتفاق افتد که بستگی به برخ سیستم برقی

اتصال کوتاه در  دارد. تفاوت بین دو اتصال کوتاه یعنی دو شدت جریان شده به زمین، هادي خنثی یا هادي حفاظتی

گیري جریان اتصال الصه شود. در اندازهخ تفاوت سطح مقطع دو هادي و نحوه اجراي هادي خنثی و هادي حفاظتی

  :کوتاه باید موارد زیر رعایت شوند

 اتصال کوتاه  شود، باید هر دو نوع شدت جریاننصب می کوتاه اتصال اي که وسایل حفاظتیدر هر نقطه

 تر براي کنترل حداکثر توانایی ایستادگی، عدد بزرگگیري شدهدو اتصال کوتاه اندازهگیري شود. از اندازه

در همه  ،موقع مدار براي جلوگیري از برق گرفتگیاما براي کنترل قطع به ،شودوسیله حفاظتی استفاده می

  شود.استفاده می حفاظتی موارد، از اتصال کوتاه فاز با هادي

 وسایل  مانند کنترل حداکثر ایستادگی براي سه فاز الزم باشد، کوتاه اتصال در مواردي که شدت جریان

از ضرب کرده و  2اه تک فاز را در عدد به دست آمده براي اتصال کوت قطع جریان در مدار، کافی است عدد

  باالتري است استفاده کرد. آن براي سه فاز که ضریب اطمینان

o همه مدارهاي عملیاتی قطع و  :)8- 8- 7- 22نامه (آئین کنترل عملیاتی ،هاارزیابی نحوه کار تجهیزات و فرمان آزمون

لوازم و  درموردها دیده شود. باید کنترل و نحوه عمل آن و غیره و دیمرها ،اندازها از قبیل کولرهاوصل انواع راه

تا  نمود جزایی اجرادستگاه را نادیده گرفت و آزمون م مانده باید دکمه آزمون نصب شده رويباقی کلیدهاي جریان

  محرز شود و پس از آن دکمه آزمون دستگاه نیز کنترل شود. ،کار وسیله یا کلید صحت

o المللی رود، باید با استانداردهاي بینها به کار میتجهیزاتی که براي آزمون :)9- 8- 7- 22نامه (آئین تجهیزات آزمون

  .نمایدر مطابقت معتب

 احتمالی  نواقص ها و اقداماتی که براي رفع، آزمونعینی اطالعات حاصل از بازدیدکلیه  :)89- 7- 22نامه (آئین بازرسی گزارش

شود. در این گزارش باید موارد زیر ثبت  بایگانی ساختمان نگهداري د به صورت گزارش تنظیم و در پروندهانجام شده است، بای

  شود.

o بازدیدهاي عینی انجام شده کلیه.  

o هاي انجام شده و نتایج آنآزمون.  

o  مشاهده شده نواقصکلیه شرح.  

o نواقص شرح عملیات مربوط به رفع.  

o شوند. بایگانی نگهداري ثبت و در پرونده باید به صورت گزارش نتیجه نهایی عملیات بازرسی  
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ه ک ذیصالح  یا حقوقی افراد حقیقی توسط هاي عنوان شده در این فصل بایدعملیات مربوط به بازرسیکلیه  :تبصره

  مقام مسئول مقررات رسیده باشد، انجام شود.  ییدها به تأصالحیت آن

 یا  تأسیسات، باید در نقطه شروع هر برقی سیساتدر تأ :)10- 7- 22نامه (آئین دهنده هاي هشدارگذاري و نصب اطالعیهنشانه

 ل حفاظتکلیه نقاطی که از وسائه و در نبیگا هاي هاديها و بدنهبنديبه الکترودهاي زمین و هم نقاط اتصال کلیهانشعاب، در 

  .باشد، نصب شود از جنسی که داراي دوام کافی ،هاي هشدار دهندهها و پالكشود، اطالعیهمانده استفاده میباقی جریان

 باشد  1- 7- 22باید مطابق جدول  هادر ساختمان برقی تأسیساتبازرسی  دوره تناوب :)11- 7- 22نامه ین(آئ بازرسی دوره تناوب

باید توجه داشت که  برقی ساتتأسیحداقل یک بار بازرسی انجام شود. در  براي مواردي که در جدول ذکر نشده باید ساالنه

ناشی از گذشت زمان ممکن  زیرا فرسودگی ، چرا کهقرار نداد و مورد بازدید هرا به مدت طوالنی رها کرد تأسیساتتوان نمی

هاي بازرسی ،ترکوتاه هاي تناوب، الزم است در دوره تأسیساتشود. در این  آثاري در آن ایجاد کند و خطرآفرین است

 ها کمک گرفته شود بلکهیا انجام آزمون و ولی براي این بازدیدها الزم نیست از افراد متخصص به عمل آورده شود.مختصري 

توانند از عهده این کار برآیند. بدیهی است چنانچه فنی اندکی دارند نیز می که دانایی افراد آشنا به امور برقی و حتی افراد عادي

  کنند. مشکلی وجود داشته باشد، افراد متخصص باید به آن رسیدگی

 و استفاده متداول برخی از تجهیزات الکتریکی به دلیل اهمیت ویژه :)12- 7- 22نامه (آئین با کاربرد عمومی تجهیزات الکتریکی 

  ها به طور اختصاصی ارائه شده است.مربوط به آن بازرسی

o انجام شود باید مربوط به تابلوهاي برق به شرح زیر بازرسی :)1- 12- 7- 22نامه (آئین تابلوهاي برق:  

 کنترل شود. مطابق با توصیه سازنده تابلو و سازه بسالم بودن بدنه، در  

 شود. به کارگیري  تمیز و ذرات خارجی از غبار با استفاده از مکنده برق، فضاي داخل تابلودر حالت بی

بندي جی در عایقچون ممکن است باعث نفوذ و ماندگاري ذرات خار ،انجام تمیزکاري جهت هواي فشرده

 باید با استفاده از پارچه باقی مانده در داخل تابلو . هرگونه آلودگیتوصیه نمی شود شود تجهیزات برقی

  هاي توصیه شده زدوده شود.بدون پرز آغشته به محلول

 مقابلو مانعی در  شده تمیز و آلودگی از وجود گرد و خاك هاي هواکشهاي هوا و شبکهتمامی دریچه 

  ها نباشد.آن

 تعمیر یا  ،ازو در صورت نی قرار گرفته بازرسی اجزاء مورداین  ،بندي و گلنددر صورت وجود واشرهاي آب

  شوند. تعویض

 عملکرد آن  اطمینان از صحتبه منظور و  شده ، این وسیله باید تمیزدر تابلو در صورت نصب گرمکن

  شوند. گرمکن تعمیر یا تعویض معیوب قطعاتو  آزمایش شده

 شوند. دیگر بازدید یا صدمات فیزیکی ، شکستگیها از نظر تركهادي ایزوالتورها و نگهدارنده  

 کنترل شوند. از محکم  یا دماي زیاد ، خوردگیدهنده از نظر خرابی اتصال ها و قطعاتو مهره تمامی پیچ

موجود در تابلوها باید  دهنده اطمینان حاصل شود. اتصال بین مس و آلومینیومها و قطعات اتصالبودن پیچ

مسی و آلومینیومی با ترکیبات آنتی اکسید محافظت  تتمامی اتصاال و کنترل شده از نظر ترکیب گالوانیک

  شوند.

 کنترل شوند. شدن و تمیزي ، داغ، شکستگیاز نظر ترك هاي موجود در تابلوهادي  

o منظمی به طور سالیانه ها باید طی برنامهرله ، تست و بازرسینگهداري :)2- 12- 7- 22نامه (آئین هاي حفاظتیرله 

 استقرار محل ها و استحکام ها و کنتاکتمارپیچ، فاصله دیسک و متعلقات شامل فنر رله ضعیت فیزیکیانجام گیرد. و

  ها انجام شود.رله روي ه براستانداردهاي مربوط یا مطابق توصیه سازنده هاي الکتریکیتست و باید کنترل شده

o 3- 12- 7- 22نامه (آئین کلیدهاي اتوماتیک(:   

 یا پارچه ا استفاده از مکشها ببنديعایق خارج شده و تمیز شود. هاي کلید از محلبین تیغهماهاي حائل 

 یا فیزیکی بازدید ، صدمات حرارتیها از نظر پدیده کرونا، قوس الکتریکیبنديبدون پرز تمیز شود. عایق

  شوند.
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 سازنده ها با مشخصاتکنتاکت ها اطمینان حاصل شود. فشار فنربودن آن از تمیز و ها، کنترل شدهکنتاکت 

زمان بسته شدن ها و همنرها، تنظیم بودن کنتاکتتا از فشار ف شدهکنترل شود و کلید با دست بسته و باز 

  ها  اطمینان حاصل شود.آن

 شوند. نرم تمیز و پارچه استفاده از الکل ها باکنتاکت  

o 4- 12- 7- 22نامه داکت (آئینو باس ، کانالکابل(:  

 از هر اقدامی  قبلباشد، باید  ها در حین عملیات نگهداريیا حرکت آن سها در صورتی که نیاز به لمکابل

  برق شوند.حتمًا بی

 کشیدگی بیش از حد، ها از نظر زاویه خمش، صدمات فیزیکیکشی یا داخل منهول، کابلدر مسیر کابل ،

، مورد و همچنین پوسیدگی و نگهدارنده بست و استحکام زمین ، اتصالجایی، ترك، جابهروغن نشت

  ند.گیرقرار  بازدید

 کنترل شود. هاي ناشی از لرزشو آسیب از نظر پوسیدگی کابل هاي کانالو نگهدارنده پایه  

 تا امکان شدهدر طول مسیر باس داکت، برداشته  نقاط اتصال ، پوششباس داکت از اقدام به بازدید قبل 

  در تمام طول آن در زیر بار مهیا باشد. گیري حرارتیاندازه

 شدن  داغ و همچنین از نظر استحکام اتصاالت، تمامی باس داکت نمودنبرق کردن و زمین پس از بی

و  کثیف، تمیز التکنترل شوند. اتصا یا هر شکل دیگري از خرابی تریکی، قوس الکبیش از حد، خوردگی

  با گشتاور مناسب محکم شوند. ،ضعیف اتصاالت

o حررات باید به صورت  و درجه ، جریاناطالعات ترانسفورماتور مانند ولتاژ :)5- 12- 7- 22نامه (آئین ترانسفورماتور

باید ثبت شود. ثبت منظم اطالعات  از تنظیم مجدد قبلنیز  ثبت شوند. مقادیر ماکزیمم یا خطاهاي احتمالی منظم

  .قرار گیرد بررسی مورد و باید مورد نیاز بوده از اضافه کردن بارهاي جدید به آن قبلتور به صورت هفتگی ترانسفورما

 ها از و عایق تها، اتصاالتمامی کویل ،از قطع برق و زمین کردن ترانسفورماتور بعد :خشک ترانسفورماتور

شدن  شوند. ترانسفورماتور از نظر داغ تمیز گرد و غبار و ذرات آلوده با استفاده از مکنده وجود گرد و خاك

. مورد بازبینی قرار گیرددیگر  یا هر شرایط غیر عادي و شکستگی ،ضعیف ، قطعات، قوس الکتریکیزیاد

 سازيو تمامی هواخورها از موانع احتمالی پاك شده ها از وجود گرد و خاك و کثیفی پاكو بدنه محفظه

کاري شود. انجام ن وسیله باید از نظر کارکرد کنترل و در صورت نیاز روغنای دمنده شوند. در صورت فن

 ، جهتهاي غیر مخرببه عنوان آزمون و ضریب توان ، جذب دي الکتریکیهاي مقاومت عایقیآزمون

 شود. با ثبت و نگهداريتوصیه می در طول زمان و به صورت منظمارزیابی شرایط عایقی ترانسفورماتور 

 بندي و از کار افتادن سیستم به این نقیصه پیشدن کامل عایق از معیوب قبلتوان ها مینتایج این آزمون

  برد.

 از نظر شکست عایقی و برداري شدهنمونه ساالنه به طورترانسفورماتور  از روغن :روغنی ترانسفورماتور، 

 توسطمحلول در روغن  آزمایش شود. آنالیز گاز و پلیمریزاسیون ، ضریب تواناسیدي بودن، رنگ

ثبت  باید به طور منظم ات. نتایج این آزمایششودآزمایشگاه داراي صالحیت معتبر، سالی یک بار انجام 

هاي و بوشینگ . تانکسترس باشدتغییر خواص روغن ترانسفورماتور همواره، در د شود تا سابقه

گیرها از نظر وجود ها، ایزوالتورها و جرقهبوشینگ کلیهشوند.  روغن بازرسی نسفورماتور از نظر نشتترا

از وجود  و کنترل شده خوردگی یا ترك ، گرم شدگی زیادقوس الکتریکی عالیمیا شکسته،  معیوب قطعات

و در  شدهها به ترانسفورماتور به دقت بازرسی تمام هادي شوند. اتصاالت سازيپاك هر گونه گرد و غبار

  شوند. شاهده ضعف با گشتاور مناسب آچارکشیصورت م

o 6- 12- 7- 22نامه باطري (آئین و شارژ باطري(:  

 و شده  تمیز تاتصاالبه طور کامل پاك شود. تمامی  از هر گونه گرد و غبار سطوح باطري :باطري

 هاي باطري با استفاده از محلول آب و جوش شیرین از وجود هر گونه خوردگیشوند. ترمینال آچارکشی

 هاي باطري بازرسیدر سلول ترولیتالک هاي سرب اسید، سطح و چگالی نسبیشوند. در باطري سازيپاك

یوز
ق ن
بر



 123  هافصل هفتم: مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداري از ساختمان

 

 خراب در باطري است و باید اصالح یا تعویض ها وجود سلولواحد بین سلول 50شوند. اختالف بیش از 

  شود.

 ها باید شود. تمامی دریچه به طور کامل تمیز ید از هر گونه گرد و غبارسطوح شارژ با :باطري شارژ

شوند. سالم بودن  آچارکشی ها و اتصاالتان حاصل شود. ترمینالها اطمیناز باز بودن آن و گردگیري شده

در  کنترل شوند. یکی از عوامل پایین بودن سطح الکترولیتها و دیگر نشانگرها هاي سیگنالها، چراغرله

  و تنظیم نبودن شارژ است که باید تنظیم شود. نمودنهاي باطري، سریع عمل سلول

o و  هاي بازرسید بر اساس روشموتورهاي الکتریکی بای نگهداري :)7- 12- 7- 22نامه (آئین موتورهاي الکتریکی

در  انجام شود موتور رويبر . عملیات تعمیر و نگهداري که باید شودانجام  افراد متخصص توسط و بودهدقیق  آزمون

  شود.هاي زمانی مختلف انجام میو در دوره بودهاساسی  بازدیدبار و نصب و در حال کار، نصب و بی ،سه حالت

 گیرد، به صورت زیر استشده با بار انجام می کوپله عملیاتی که با موتور :نصب و در حال کار:  

  .ماه یک بار 6ظاهري، هر  بازدید 

  .ماه یک بار 6هر  ،هاپیچها و سیمري دماي یاتاقانگیاندازه

  .ماه یک بار 6، هر گیري  و کنترل لرزشاندازه

  .ماه یک بار 12، هر آزمایش روغن

  ماه یک بار. 12هر  ،الکتریکی جریان

 گیرد، به صورت زیر استدار نیست انجام میشده که برق کوپله موتورعملیاتی که با  :بارنصب و بی:  

  .ماه یک بار 12هر  ،گیري مقاومت عایقیاندازه

  .ماه یک بار 12هر  ،شاخص پالریزاسیون

  .اه یک بارم 12هر  ،هاپیچمقاومت اهمی سیم

 گیرد و ممکن است، براي آن نیاز به عملیاتی که طی یک دوره تعمیرات اساسی انجام می :اساسی بازدید

  از کوپلینگ باشد، به صورت زیر است. موتور پیاده کردن

  .ماه یک بار 60هر  ،یاتاقان مقاومت عایقی

  .ماه یک بار 60هر  ،عملکرد شافت گیري صحتاندازه

  .ماه یک بار 60هر  ،یاتاقان استقرار گیري محلو اندازه بازدید

  .ماه یک بار 60هر  ،ري استاتورظاه بازدید

  .ماه یک بار 60هر  ،ظاهري روتور و شفت بازدید

  .ماه یک بار 60هر  ،، خشک کردن (گرم کردن) و جال دادنتمیزکاري

  .ماه یک بار 60هر  ،مقاومت عایقی

  .ماه یک بار 60هر  ،ریزاسیونشاخص پال

  .ماه یک بار 60ها، هر پیچمقاومت اهمی سیم

  .ماه یک بار 60هر  ،آزمایش صاعقه

  .ماه یک بار 60هر ،بودن روتور  باالنس

  .ماه یک بار 60هر  ،تلفات هسته روتور و استاتور

  .ماه یک بار 60هر   ،هاي روتورمیله کنترل شکستگی

  .ماه یک بار 60هر  ،گیري لرزشباري و اندازهدر حالت بی آزمایش موتور

  »)37« 93می باشد؟ (خرداد چه الکتریکیهاي موتورهاي پیچو سیم گیري دماي یاتاقاناندازه بازرسی دوره تناوب )7-13  پرسش

  کباریالف) هر دوازده ماه یکبار                                                     ب) هر شش ماه 

  کباریر ماه ج) هر شصت ماه یکبار                                                       د) هر بیست و چها

  صحیح است. ب، گزینه 7- 12- 7- 22آئین نامه  2- طبق بند الف اسخ)پ

می باشد؟ در موتورهاي الکتریکی در حال نصب و در حال کار چه الکتریکی جریان براي بازدید زمان دوره تناوب )7-14  پرسش

  »)18« 95(نظارت اسفند 
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  اربشش ماه یک  هر سه ماه یک بار                                                       ب) هر الف)

  یک بار                                                              د) هر دو سال یک بار ج) ساالنه

  صحیح است. ج، گزینه 7- 12- 7- 22آئین نامه   5- طبق بند الف پاسخ)

 
  یبازرس تناوب دوره) 1- 7-22جدول 

  زمان دوره تناوب  شماره بند  موضوع  شماره

  یک بار ساالنه  1-12- 7-22  تابلوهاي برق  1

  یک بار ساالنه  2-12- 7-22  هاي حفاظتیرله  2

  یک بار ساالنه  3-12- 7-22  کلیدهاي اتوماتیک  3

  یک بار ساالنه  4-12- 7-22  و باس داکت ، کانالکابل  4

  یک بار ساالنه  5-12- 7-22  ترانسفورماتور  5

  یک بار ساالنه  6-12- 7-22  باطري و شارژ باطري  6

7  

 موتورهاي الکتریکی

در حال نصب و در 

  حال کار

  ظاهري بازدید

  

  

  الف 12-7- 22-7

  ماه یکبار 6هر 

  ماه یک بار 6هر   هاپیچو سیم گیري دماي یاتاقاناندازه

  ماه یکبار 6هر   گیري و کنترل لرزشاندازه

  یک بار ساالنه  آزمایش روغن

  یک بار ساالنه  الکتریکی جریان

8  
 موتورهاي الکتریکی

  باردر حال نصب و بی

    گیري مقاومت عایقیاندازه

  ب - 12-7- 22-7

  

  یک بار ساالنه

  یک بار ساالنه  شاخص پالریزاسیون

  یک بار ساالنه  هاپیچمقاومت اهمی سیم

  هر پنج سال  پ - 7-12- 7-22  اساسی موتورهاي الکتریکی بازدید  9
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