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   مفصل ھفت
  لوازم بھداشتی

  لوازم بهداشتی  7- 16
روي هر یک از لوازم بهداشتی، شیرها و دیگر متعلقات آن ها باید ماکر کارخانه سازنده، یا استاندارد مورد تاییدي که  16-7-2-2

  . ساخت بر طبق آن صورت گرفته است به صورت ریختگی، برجسته، یا مهر پاك نشدنی نقش شده باشد
 . استفاده از لوازم بهداشتی کار کرده و دست دوم، آسیب دیده و معیوب مجاز نیست 16-7-2-3
  

  سرریز  3- 4- 7- 16
  . آن دسته از لوازم بهداشتی که ممکن است دهانه تخلیه فاضالب آن ها، با درپوش موقتی مسدود شود، باید سرریز داشته باشد) الف

ه بودن درپوش، سطح آب هرگز نتواند از تراز سرریز باالتر رود و هنگام باز شدن سرریز باید در ارتفاعی باشد که در زمان بست) 1(
  . درپوش و تخلیه آب، هیچ آبی در مجاري سرریز باقی نماند

  . لوله تخلیه آب سرریز باید به لوله فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی، قبل از سیفون، متصل شود) ب
ار باید در داخل همان لوازم بهداشتی بریزد که این فالش تانک براي شستشوي آن ها سرریز آب فالش تانک توالت یا پیسو) 1(

 . نصب شده است
  

 الزامات انتخاب و نصب  -5- 7- 16
 

 
 حداقل فاصله بین لوازم بهداشتی 1- 7-16شکل 

  
  دستشویی  5-1- 7- 16



 ٢

  خوردگی قرار گیرد روي دهانه تخلیه آب دستشویی باید شبکه قابل برداشتن و مقاوم در برابر ) الف
  . دهانه تخلیه آب دستشویی باید با امکان قرار دادن درپوش موقتی باشد و دستشویی سرریز داشته باشد ) ب
  . باشد) اینچ 1-4/1(میلی متر  32قطر دهانه تخلیه آب دستشویی باید دست کم ) پ
باید به عنوان یک دستشویی تلقی شود و همه  سانتی متر طول آن 50اگر دستشویی به صورت لگن هاي سرتاسري باشد، هر ) ت

  . الزامات مندرج در این مقررات در مورد آن رعایت شود
 . سانتی متر باشد 45فاصله محور دستشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، نباید کمتر از ) ث

 
  دست شویی  برايفاصله مجاز نصب 2- 7-16شکل 

  
  توالت غربی  5-2- 7- 16
سانتی متر و از محور  45لت غربی باید طوري نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور هر مانع دیگر، کمتر از توا) الف

سانتی متر تا دیوار یا در مقابل آن جاي خالی  50سانتی متر نباشد جلو توالت غربی باید دست کم  76لوازم بهداشتی دیگر کمتر از 
  . پیش بینی شود

  . سانتی متر درازا داشته باشد 150سانتی متر پهنا و  90غ ربی نباید کمتر از  اتاقک توالت) 1(
  . در فضاهاي عمومی، توالت غربی باید از نوع بزرگ باشد و نشیمن گاه و در لوالیی قابل برداشته داشته باشد) ب
  . توالت غربی باید از بزرگ باشد و نشیمن گاه و در لوالیی قابل برداشته داشته باشد) پ
  . توالت غربی باید از نوعی باشد که هر بار پس از ریزش و تخلیه آب، همواره مقداري آب در لگن آن باقی بماند) پ
  . ننشیمن گاه و در لوالیی توالت غربی، از نظر اندازه باید متناسب با لگن و از نظر جنس مقاوم در برابر رطوبت باشد) ت
و یا با یک فلنج به همین اندازه به لوله ) اینچ 4× 3(میلی متر  100×  80با یک زانوئی  لوله خروجی فاضالب توالت غربی باید) ث

  . فاضالب ساختمان متصل شود
  . اتصال لوله تخلیه فاضالب توالت غربی به لوله ساختمان، از طریق کف اتاقک یا دیوار، باید کامالً آب بند باشد) ج
  

  توالت شرقی  5-3- 7- 16
سانتی متر و  45اید طوري نصب شود که فاصله محور طولی آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از توالت شرقی ب) الف

  سانتی متر نباشد  76از محور طولی لوازم بهداشتی دیگر کمتر از 
  . ساتی متر تا دیوار یا در مقابل آن جاي خالی پیش بینی شود 50جلو توالت شرقی باید دست کم 

  . سانتی متر درازا داشته باشد 150سانتی متر پهنا و  90والت شرقی نباید کمتر از اتاقک ت) 1(



 ٣

  . توالت شرقی باد از نوع تخت یا کشکولی و از جنس مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد) ب
  . شکل کند، باشدسطوح آشکار توالت شرقی باید صاف و صیقلی و بدون گوشه هاي زائدي، که شستشو و تمیز کردن آن را م) پ
ساخت لگن توالت شرقی باید طوري باشد که به هنگام شستشو آب از آن به کف اتاقک جریان نیابد و پس از تخلیه آب در هیچ )ت

  . یک از نقاط سطح آن آب باقی نماند و کامالً تخلیه شود
  . باشد) چاین 4(میلی متر  100قطر اسمی لوله فاضالب خروجی از توالت شرقی باید دست کم ) ث
  . اتصال لوله تخلیه فاضالب توالت شرقی به لوله فاضالب ساختمان، از طریق کف اتاقک باید کامالً آب بند و گاز بند باشد) ج
  . به هنگام شستشوي لگن توالت شرقی، نباید از درزهاي اطراف لگن، آب به داخل اجزاي ساختمانی کف اتاقک نفوذ کند) چ
  

  پیسوار  5-4- 7- 16
سانتی متر و از محور لوازم  40پیسوار باید طوري نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از ) الف

سانتی متر، تا دیوار یا در مقابل آن جاي خالی پیش  50جلو پیسوار باید دست کم . سانتی متر نباشد 76بهداشتی دیگر کمتر از 
  . بینی شود

  . ه در فضاهاي عمومی نصب می شوند باید سیفون آشکار و قابل دسترسی داشته باشندپیسوارهایی ک) ب
سانتی متر در هر  60سانتی متر از کف و  120سانتی متر از جلو و به ارتفاع  60کف و دیوار اطراف پیسوار باید دست کم تا ) پ

 . کامالً صاف و صیقلی باشد طرف با مواد آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن

 
  اماده سازي سطوح اطراف پیسوار 3- 7-16شکل 

  
  دوش  5-5- 7- 16
  . لوله قائم باید با بست به دیوار پشت دوش ثابت و محکم شود) الف
  کابین دوش ) ب
  . مترمربع باشد 6/0سطح اتاقک دوش باید دست کم ) 1(
ر حالت مربع هر ضلع، در حالت مثلث ارتفاع، و در حالت دایره یا بیضی کابین دوش ممکن است اشکال مختلف داشته باشد د) 2(

فضایی که براي شیر، جاصابونی، دستگیره و دیگر متعلقات الزم است باید خارج از اندازه . سانتی متر باشد 75قطر آن نباید کمتر از 
  . هاي داده شده براي اتاقک دوش باشد

متر با مواد آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن  80/1م تا ارتفاع دیوارهاي اطراف اتاقک باید دست ک) 3(
  . کامالً صاف و صیقلی و قابل شستشو باشد

  . پنجره و درهاي شیشه اي اتاقک دوش باید طبق استانداردهاي ایمنی باشد) 4(
  کف کابین یا زیردوشی ) ب
  . لت تراز روي زیرسازي نرم و صاف کار گذاشته شودکف اتاقک دوش یا زیردوشی باید به حا) 1(



 ٤

  . کف اتاقک دوش یا زیردوشی باید کامالً بدون درز، آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت باشد) 2(
  . میلی متر نسبت به کف آن باالتر باشد 50لبه هاي زیردوشی باید در همه طرف ) 3(
از . شوي کف اتاقک به لوله فاضالب ساختمان باید کامالً آب بند و گازبند باشد اتصال لوله فاضالب تخلیه زیردوشی یا کف) 4(

  . درزهاي اطراف کف شوي یا زیردوشی نباید آب و رطوبت به داخل اجزاي ساختمان نفوذ پیدا کند
هانه تخلیه باید کمتر باشد روي د) اینچ 2(میلی متر  50قطر اسمی لوله تخلیه کف شوي کف اتاقک یا زیردوشی نباید از ) 5(

  . میلی متر بزرگتر نباشد 6شبکه مقاوم در برابر خوردگی و قابل برداشتن نصب شود که سوراخ هاي آن از 
اگر در یک فضاي ساختمان چند اتاقک دوش، فقط با یک دهانه تخلیه پیش بینی شده باشد شیب بندي کف باید طوري ) 6(

 . ک دیگر عبور نکندصورت گیرد که فاضالب یک اتاقک از داخل اتاق

 
  حداقل ابعاد براي کابین دوش 4- 7-16شکل 

  
  وان  5-6- 7- 16
  . اگر وان توکار نصب می شود باید درزهاي اطراف آن کامالً آب بند و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد) الف
  . ر گیردروي دهانه تخلیه آب وان، باید شبکه قابل برداشتن و مقاوم در برابر خوردگی قرا) ب
باشد روي دهانه خروجی فاضالب وان باید ) اینچ 1-2/1(میلی متر  40قطر اسمی لوله خروجی فاضالب وان باید دست کم ) پ

  امکان قرار دادن درپوش موقتی پیش بینی شود و وان سرریز داشته باشد 
  . بل بازدید و دسترسی باشداتصال لوله فاضالب خروجی وان به لوله فاضالب ساختمان، و سیفون آن، باید قا) ت
  . پنجره و درهاي شیشه اي اتاقک وان باید طبق استانداردهاي ایمنی باشد) ث
  

  ) آب سردکن(آب خوري  5-7- 7- 16
  . آب خوري نباید در فضاي توالت یا حمام نصب شود) الف
  . نه بر نگردد و آن را آلوده نسازداز دهانه خروجی آب از آب خوري، آب باید طوري ریزش کند که پس از خروج به روي دها) ب
  . دهانه خروجی آب، باید باالتر از سطح تراز سرریز آب داخل تشتک رویه آب خوري باشد) پ
  

  سینک  5-8- 7- 16
  . روي دهانه تخلیه آب سینک باید شبکه یا سبدي قرار گیرد که در برابر خوردگی مقاوم و قابل برداشتن باشد) الف
  . ب سینک با امکان قرار دادن درپوش موقتی باشد باید براي لگن سینک سرریز پیش بینی شوداگر دهانه تخلیه آ) ب



 ٥

  . باشد) اینچ 1- 2/1(میلی متر  40قطر دهانه تخلیه آب سینک باید دست کم ) پ
 سانتی متر طول آن به عنوان یک سینک مستقل تلقی شود و همه 50اگر سینک به صورت لگن سرتاسري باشد باید هر ) ت

  . الزامات مندرج در این مقررات در مورد آن رعایت شود
  

  کفشوي  5-9- 7- 16
  . کمتر باشد) اینچ 2(میلی متر  50قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي نباید از ) الف

  . باشد) اینچ 3(میلی متر  80در ساختمان هاي عمومی قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي نباید کمتر از ) 1(
  . قابل برداشتن داشته باشدکفشوي باید شبکه ) ب
  . دهانه خروجی کفشوي و سیفون آن باید قابل دسترسی باشد و بتوان به سهولت آن را تمیز کرد) 1(

در اتاق هوارسان، که فضاي اتاق به عنوان پلنوم هواي ورودي به دستگاه عمل می کند، کفشوي نباید با اتصال مستقیم به لوله ) پ
  . در این حالت اتصال کفشوي به شبکه فاضالب باید از نوع غیر مستقیم باشد. شودکشی فاضالب ساختمان متصل 

  
  ماشین رختشویی  5-10- 7- 16
اتصال لوله آب از لوله کشی آب آشامیدنی به ماشین باید با فاصله هوایی یا لوازم جلوگیري از برگشت جریان صورت گیرد مگر ) الف

  . داخل ماشین پیش بینی شده باشدآن که لوازم جلوگیري از برگشت جریان در 
 . فاضالب خروجی از ماشین رختشویی باید با اتصال غیرمستقیم به لوازم بهداشتی دیگر، کفشوي یا علم فاضالب بریزد) ب

 
 

 
 نحوه اتصال شلنگ ماشین رختشو به فاضالب 5- 7-16شکل 
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 نحوه اتصال شلنگ ماشین رختشویی به فاضالب 6- 7-16شکل 

 
 
  

 
 نحوه اتصال شلنگ ماشین رخت شویی به سینک 7- 7-16 شکل

  
  شستشوي توالت و پیسوار  5-12- 7- 16
  توالت ، پیسوار و لوازم بهداشتی دیگري که تخلیه فاضالب ) الف
توالت، پیسوارو لوازم بهداشتی دیگري که تخلیه فاضالب آن ها با عمل سیفونی صورت می گیرد باید به فالش والو یا فالش ) الف

  . انک مجهز باشد، که هر بار مقدار معینی آب براي شستشوي لگن و پر کردن دوباره سیفون از آن زیزش کندت
  هر توالت یا پیسوار باید یک عدد فالش والو یا فالش تانک مخصوص خود داشته باشد ) 1(
  . اشدتوالت در ساختمان هاي عمومی با فالش والو و در ساختمان هاي دیگر با فالش تانک ب) 2(



 ٧

  فالش تانک ) ب
اگر فالش تانک با فرمان دستی کار می کند، باید به کمک شیر شناور یا هر مکانیسم دیگري، پس از هر بار ریزش آب، دوباره ) 1(

  . تانک را، تا تراز معین از آب پر کند وپس از آن شیر فلوتوري ورود آب کامالً بسته شود
شته باشد که به طور منظم، پس از گذشت هر فاصله زمانی معین، عمل ریزش آب را فالش تانک خودکار باید وسیله اي دا) 2(

  . بطور کامل انجام دهد
  . هر فالش تانک باید یک شیر شناور ضد جریان سیفونی داته شابد) 3(
  . میلی متر باالتر از دهانه سرریز باشد 40دهانه ورود آب به تانک باید دست کم ) 4(
قطر لوله . د اتصال سرریز داشته باشد تا در صورت سرریز کردن، آب را به داخل لگن توالت یا پیسوار بریزدهر فالش تانک بای) 5(

سرریز آب باید طوري انتخاب شود که در زمان حداکثر جریان آب ورودي به تانک مانع از باال رفتن تراز سطح آب تانک شود دهانه 
  . ز لگن توالت یا پیسوار باالتر باشدخروجی انتهاي لوله سرریز باید از تراز سر ری

  . همه اجزاي فالش تانک باید براي تعمیر و تعویض، قابل دسترسی باشد) 6(
  فالش والو ) پ
به منظور جلوگیري از برگشت جریان، روي لوله ورودي آب به فالش والو باید خالء شکن قابل دسترسی نصب شود مگر آن که ) 1(

  . ریان در فالش والو پیش بینی شده باشدمکانیسم جلوگیري از برگشت ج
انتخاب فالش والو باید با رعایت صرفه جویی در مصرف آب صورت گیرد میزان فشار ورودي آب به فالش والو باید حداقل ) 2(
  . باشد) پوند بر اینچ مربع 15(متر ستون آب  5/10
و بسته شدن جریان را، به طور خودکار و بر اثر فشار آب  فالش والو باید از نوعی باشد که یک سیکل کامل ریزش آب و باز) 3(

  . ورودي، بتواند انجام دهد
  . فالش والو باید وسیله تنظیم داشته باشد تا بتوان مقدار آب ریزشی آن را تنظیم کرد) 4(

 
  نحوه عملکرد فالش ولو دیافراگمی 8- 7-16شکل 
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 تست
  
  

هاي  هاي مسکونی، در ساختمان درساختمان(اقل چقدر باید باشد؟ ي خروجی کفشوي حد ـ قطر نامی دهانه 28
  )1377) (عمومی

11) اینچ ب 3اینچ ـ  2) الف
2

11) ج اینچ  3ـ  
2

  اینچ 2همه جا ) د  اینچ 3اینچ ـ  
  )1و »الف«9ـ  5ـ  7ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

  . کمتر باشد) اینچ 2(میلی متر  50قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي نباید از ) الف
  . باشد) اینچ 3(میلی متر  80در ساختمان هاي عمومی قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي نباید کمتر از ) 1(

  
تر از طول آن باید به عنوان یک دستشویی م ـ اگر دستشویی بصورت یک لگن سرتاسري باشد چند سانتی 36

  )1378(مستقل شناخته شود و همه ضوابط یک دستشویی مستقل درباره آن رعایت شود؟
  متر سانتی 75) د  متر سانتی 60) ج  متر  سانتی 50) ب  ساتی متر 40) الف

  )»ت«1ـ  5ـ  7ـ  16(ـ بند ) تأسیسات بهداشتی(مبحث شانزدهم  پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  ». ن باید به عنوان یک دستشویی تلقّی شودمتر طول آ سانتی 50هاي سرتاسري باشد، هر  اگر دستشویی بصورت لگن) ت«
  

ـ توالت ایرانی، فرنگی و بیده باید طوري نصب شود که فاصله محور آن از دیوار مجاور یا هر مانع دیگر و جاي  37
  )1378(متر باشد؟ رتیب چند سانتیخالی جلو آن تا دیوار یا در مقابل به ت

  50ـ  45) د   46ـ  45) ج   55ـ  38) ب   45ـ  45) الف
  )»الف «   3ـ  5ـ  7ـ  16(و)  »الف«2ـ  5ـ  7ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 

  توالت فرنگی 2ـ  5ـ  7ـ  16«
متـر و از   سـانتی  45ر آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از توالت فرنگی باید طوري نصب شود که فاصله محو) الف

متر تا دیوار یا در مقابل آن  سانتی 50جلو توالت فرنگی باید دست کم . متر نباشد سانتی 76محور لوازم بهداشتی دیگر کمتر از 
  . بینی شود جاي خالی پیش

  توالت شرقی 3ـ  5ـ  7ـ  16
متر،  سانتی 45وري نصب شود که فاصله محور طولی آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از توالت شرقی باید ط) الف

متر تا دیوار یا در  سانتی 50جلو توالت شرقی باید دست کم . متر نباشد سانتی 76و از محور طولی لوازم بهداشتی دیگر کمتر از 
  . بینی شود مقابل آن جاي خالی پیش

  
متر  تا دیوار یا در مقابل آن، دست کم باید چند سانتی) شرقی یا فرنگی(واقع در جلو کاسه توالت  جاي خالی ـ 24

  )1387(باشد؟
  متر سانتی 60) د   متر سانتی 50) ج   متر سانتی 40) ب   متر سانتی 30) الف

  )»الف «   3ـ  5ـ  7ـ  16(و)  »الف«2ـ  5ـ  7ـ  16(مبحث شانزدهم ـ بند  پاسخ صحیح است) ج(گزینه ـ جواب 
 ساتی متر تا دیوار یا در مقابل آن جاي خالی پیش بینی شود 50جلو توالت شرقی باید دست کم 

  
  )اسفند 1382(ـ حداقل قطر نامی دهانه خروجی کفشوي در ساختمان مسکونی و در ساختمان عمومی چقدر است؟ 23
11) ب   اینچ 3اینچ ـ  2) الف

2
  اینچ 2ـ اینچ  



 ٩

11) ج
4

12اینچ ـ  
2

  اینچ 2اینچ ـ  2) د   اینچ 
سـال   28مشـابه جـواب سـؤال      )»1الف« 9ـ   5ـ   7ـ   16(بند -مبحث شانزدهم  .باشد پاسخ صحیح می) الف(  ـ گزینه جواب

1377 .  
  . کمتر باشد) اینچ 2(لی متر می 50قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي نباید از ) الف

 باشد) اینچ 3(میلی متر  80در ساختمان هاي عمومی قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي نباید کمتر از ) 1(
  

  )1383(ترین فاصله خالی در جلو کاسه توالت شرقی تا دیوار مقابل چقدر باید باشد؟ ـ کم 27
  متر سانتی 70) د  متر سانتی 50) ج  متر سانتی 30) ب  متر سانتی 20) الف

  .جواب صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
  توالت شرقی 3ـ  5ـ  7ـ  16«

متر و از  سانتی 45توالت شرقی باید طوري نصب شود که فاصله محور طولی آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از ) الف
متر تا دیوار یا در مقابل  سانتی 50لت شرقی باید دست کم جلو توا. متر نباشد سانتی 76محور طولی لوازم بهداشتی دیگر کمتر از 

  ».بینی شود آن جاي خالی پیش
  
  
  
 
 
 
 
  

 ھفتمسواالت پیشنھادی فصل 

  .نفر، چند عدد توالت، دستشویی، آب خوري نیاز می باشد 2000در یک سالن سینما به تعداد  )1
 عدد آبخوري 4عدد دستشویی،  100عدد توالت،  16 -1

 عدد آبخوري 10عدد دستشویی،  40عدد توالت،  20 -2

 عدد  آبخوري 5عدد دستشویی،  50عدد توالت،  10 -3

 عدد آبخوري 20عدد دستشویی،  30عدد توالت،  30 -4

 
 چقدر است؟....... قطر اسمی لوله خروجی فاضالب وان  )2

1- 2  

2- 3 

3- 2/1 1 

4- 1 

 
 است......... گرو از محور لوازم بهداشتی دی............ فاصله محور توالت غربی از دیوار مجاور  )3

1- 90-150  
2- 50-90 

3- 45-76 

4- 45-90 



 ١٠

 
 .درکدام مورد زیر باید اتصال کف شور به فاضالب از نوع غیر مستقیم باشد) 4
  هوارسان -4    بالکن -3    آشپزخانه -2    حمام -1

 
    نصب آبخوري در کجاها ممنوع است؟) 5
  ج و الف-4    حمام-3    فضاي عمومی -2  راه رو -1

  
 .واند ، فضاي مناسب براي دوش باشدکدام اتاقک نمی ت) 6

  1  0,7مستطیل  -1
  0,4دایره به شعاع  -2
  0,8  0,8مربع  -3
  الف و ب  -4
 
 
  
  :باید لوازم بهداشتی به تعداد الزم به طور جداگانه پیش بینی شود جز در موارد زیر) مردیازن(براي هر جنس ) 7

  لوازم بهداشتی خانگی -1
  لوازم بهداشتی فروشگاهها -2
 نفر یا کمتر باشد 10ساختمانهایی که تعداد کل جمعیت آن  -3

فروشگاههایی که مواد خوراکی یا آشامیدنی را براي مصرف در همان محل می فروشنده و تعداد کل مشتریان هم زمان آنها -4
 نفر باشد 10کمتر از 

 
  .ن به جاي توالت مردانه از پیسوار استفاده نمودحداکثر تا چه میزان در فضاهاي ورزشی می توا) 8
1- 50%  2-33%    3-67%    4-25%  
  
 چه میزان است؟) استخر(دوش در فروشگاه / حداقل تعداد الزم وان ) 9

  نفر 100عدد براي  1 -2    نفر 75عدد براي  1 -1
  نفر60عدد براي  1-4    نفر 150عدد براي  1 -3
  

  مکان دسترسی فراهم کرد چه باید کرد؟اگر براي اتصال فشاري نتوان ا) 10
  اتصال از نوع فشاري مجاز نیست -1
  اتصال از نوع سب مانند لحیمی چدنی و دنده اي باشد -2
  مجاز است -3
  الف و ب-4

 

  در صورتی که لگن سینک سرتاسري باشد هر چند سانتی متر بعنوان سینک مستقل تلقی می شود؟) 12
  سانتی متر 80-4  سانتی متر 70-3  ترسانتی م 60-2  سانتی متر 50 -1
  



 ١١

  حداقل قطر اسمی خروجی کفشوي چقدر است؟) 13
1- 2  
2-  
3--  
4-1  
  

حداکثر فاصله لوازم بهداشتی تا محل کار در سطح افقی براي فروشگاه بزرگ چند متر است و درچه ارتفاعی مورد قبول ) 14
  است؟

  یک طبقه باال و پایین -متر 45حداکثر  -2 بقه باال و پایینیک ط -متر 90حداکثر  -1
  و در طبقه همکف -خارج از ساختمان  -4  یک طبقه پایین -متر 90حداکثر  -3
  

در فروشگاه هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی توزیع نمی شود و جداسازي لوازم بهداشتی براي کارکنان و مراجعین به چه ) 15
  صورت است؟

  نفر نباشد نیاز به جداسازي نیست 150تعداد مراجعات در روز کمتر از اگر  -1
  در هر صورت باقیمانده لوازم بهداشتی پرسنل و مراجعین جدا باشد -2
  نفر باشد الزم به جدا بودن لوازم بهداشتی است 150چنانچه تعداد مراجعات در روز بیشتر از  -3
  الف وج -4
  

تعداد توالت . پرسنل مرد باشد% 20نفر می باشد چنانچه تعداد پرسنل زن  400ادکل پرسنل در یک ساختمان اداري که تعد) 16
  و دستشویی مورد نیاز براي هر کدام چقدر است؟

  دستشویی 8 - توالت مردانه 12 - توالت زنانه 12 -1
  دستشویی 5 -توالت مردانه 20 -توالت زنانه 8 -2
  شوییدست 16 - توالت مردانه 4 -توالت زنانه 16 -3
  دستشویی 5 -توالت مردانه 4 -توالت زنانه 8 -4
  

  تعداد پیسوار نصب شده چه تعداد می باشد؟. نفر در آن مشغول می باشد 150در یک ساختمان آموزشی مردانه که تعداد ) 17
  هیچکدام -4 عدد 5 -3 سه عدد -2 یک عدد -1

  

  شتی اتصال از چه نوع قابل قبول است؟در صورت عدم امکان دسترسی به اتصاالت توکار لوازم بهدا) 18
  اتصال جوشی -2    اتصال از نوع فشاري -1
  فقط اتصال دنده اي -4 اتصاالت صلب مانند اتصال جوشی، دنده، لحیمی -3
  

  کدام جمله صحیح است؟) 19
  باشددر صورت امکان مسدود کردن دهانه تخلیه فاضالب لوازم بهداشتی به صورت موقت باید سرریز داشته  -1
  .لوله تخلیه آب سرریز باید به لوله فاضالب خروجی لوازم بهداشتی، قبل از سیفون وصل گردد -2
  سرریز آب فالش تانک باید در داخل همان لوازم بهداشتی ریخته شود -3



 ١٢

  هر سه مورد-   4
  

  نصب خالء شکن رو لوله ورودي آب به فالش والو به چه منظور است؟) 20
  از برگشت جریان به منظور جلوگیري -1
  چنانچه مکانیسم جلوگیري از برگشت جریان در فالش والو باشد باشد نیاز نیست -2
  جهت تخلیه سریع آب می باشد -3
 الف و ب  -4
  

و فاصله محور دستشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر نباید کمتر از ............ ـ  قطر دهانه تخلیه آب دستشویی ،حداقل  21
  .باشد........... .

  سانتی متر              50اینچ و  1) 2سانتی متر              50اینچ و  4/1-1) 1
  سانتی متر    45اینچ و  1) 4سانتی متر              45اینچ و  4/1-1) 3
    

با مواد آب بند و مقاوم در ............. ع بوده و دیوارهاي اطراف آن  حداقل باید تا ارتفا........... ـ سطح کابین دوش باید دست کم 22
  .برابر رطوبت ساخته شود

  متر              7/1 –مترمربع  6/0) 2متر              8/1 –مترمربع  6/0) 1
  متر 7/1 –مترمربع  8/0) 4متر              8/1 –مترمربع  8/0) 3
  

بوده و در اتاق هوارسان ، اتصال کفشوي ................. اید کمتر از قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي در ساختمانهاي عمومی نب ـ23
  .باشد................ باید از نوع 

  مستقیم               - میلی متر  80) 2غیر مستقیم              - میلی متر  50) 1
  غیر مستقیم      -اینچ  2) 4غیر مستقیم                      -اینچ  3) 3
  

.... بر روي لوله ورودي آب به فالش والو، به منظور جلوگیري از برگشت جریان،  باید  ـ24 نصب شود و میزان فشار ورودي ...........
  .باشد................ آب به آن باید حداقل 

  متر ستون آب              5/10 –خالشکن ) 2متر ستون آب                          8 –شیر یکطرفه ) 1
  متر ستون آب              8 –خالشکن ) 4متر ستون آب            5/10 –شیر یکطرفه دوتایی ) 3
  

  حداقل قطر لوله اب رسانی به فالش ولو و فالش تانک چقدر است؟-25
  ٤/٣"و ١")4           1/ 2"و ١")3         1/ 2"و ٤/٣")2            1/ 2"و1/ 2" )1

  
 

  
  
  
  
  

  ھفتمل جواب سواالت پیشنھادی فص
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شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

 جواب

1 1 11 4 21 3 31  

2 3 12 1 22 1 32  

3 3 13 1 23 3 33  

4 4 14 1 24 2 34  

5 3 15 4 25 3 35  

6 2 16 3 26 3 36  

7 2 17 1 27  37  

8 3 18 3 28  38  

9 2 19 4 29  39  

10 4 20 4 30  40  


