
 

 

 آسانسور تعمیرکار و نصاب ای حرفه و فنی سوال نمونه 

 

 

شغل نصب و تعمیر آسانسور به یکی از مشاغل فنی پر طرفدار بین جوانان تبدیل شده است. آسانسور های یکی از اجزای اصلی در ساختمان 

ساختمان های مرتفع، شغل  ها بوده که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. به دلیل رشد تقاضای استفاده از انواع آسانسور ها در برج ها و

 نصاب و تعمیرکار آسانسور دارای بازار کار عالی و درآمد باال می باشد. همچنین عدم نیاز به سرمایه زیاد برای ورود به بازار کار موجب

 .شده تعداد کارآموزانی که در دوره نصب و تعمیر آسانسور شرکت می کننده روزانه پیشرفت چشم گیری کند

بوده که به دلیل اعتبار باال و دو زبانه بودن، مناسب  آموزشگاه فن آموزانرفه ای نصب و تعمیر آسانسور یکی از مزایای مدرک فنی و ح

افراد شرکت کننده  افرادی است که می خواهند در این زمینه مشغول به فعالیت شوند یا به کشور های خارجی مهاجرت کنند. درصد زیادی از

ستند به دلیل حل نکردن نمونه سوال نصاب و تعمیر کار آسانسور در آزمون فنی و حرفه ای موفق نشده و مجبور ه آموزش آسانسوردر دوره 

دوباره در آزمون کتبی شرکت کنند. آموزشگاه فن آموزان با گردآوری نمونه سوال نصاب و تعمیرکار آسانسور فنی و حرفه ای همراه با 

پاسخ مشکل را حل کرده است و با ایجاد امکان دانلود برای افراد، دسترسی را ساده کرده است. برای مشاهده سرفصلهای و اطالعات کامل 

 :و تعیمر آسانسور روی تصویر زیر کلیک نماییددوره نصب 

 

 چکیده مطلب :

دانلود+  سواالت کلید همراه به آسانسور تعمیرکار و نصاب ای حرفه و فنی سواالت نمونه  pdf آسانسور سواالت نمونه  
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آموزش ،  آموزش برق ساختمانآموزشگاه فن آموزان در دپارتمان برق صنعتی و ساختمان خود دوره های تخصصی ویژه بازار کار نظیر دوره 

و ... بصورت عملی در کارگاههای مجهز و با مجوز رسمی از  ش سیم پیچی موتورآموز،  آموزش هوشمند سازی ساختمان،  تابلو برق صنعتی

 .تماس بگیرید 02166477300سازمان فنی و حرفه ای برگزار می کند. برای اطالع از جزئیات و دریافت مشاوره رایگان با شماره 

 فاصله زمانی تست ابزار آالت برق )طبق استاندارد( کدام است؟ .1

 ماه 2 (1 ماه 3 (2

 ماه 4 (3 ماه 6 (4

 

 تصویر جانبی پرسپکتیو مقابل کدام گرینه است؟ .2

 

1) 

https://fanamoozan.com/course/building-electrical-training-2/
https://fanamoozan.com/course/building-electrical-training-2/
https://fanamoozan.com/course/industrial-electrical-switchboards/
https://fanamoozan.com/course/industrial-electrical-switchboards/
https://fanamoozan.com/course/industrial-electrical-switchboards/
https://fanamoozan.com/course/building-intelligence/
https://fanamoozan.com/course/building-intelligence/
https://fanamoozan.com/course/electromotor-winding/
https://fanamoozan.com/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/


 

 

2)  

3)  

4)  

 

 کدام نوع ورنیه در کولیس دقت کولیس ها را مشخص می کند؟ .3

 ورنیه های میلی متری (1 ورنیه های اینچی (2

 ورنیه های میلی متری مربع (3 ورنیه های متر (4

 

 .فلز روی پوشش داده می شوند ورق های ..... و به آن هایی که با قلع حفاظت می گردند ورق های ..... گفته می شودبه ورق هایی که با  .4

 استیلی -حلبی  (1 حلبی -استیلی  (2

 گالوانیزه -حلبی  (3 حلبی -گالوانیزه  (4

 

 مجموع زوایای آزاد و گوه چه نام دارد؟ .5

 زاویه براده (1 زاویه برش (2

 زاویه خمش  (3 تیز کردن زاویه (4

 

 از ساعت اندازه گیری در سوراخ کاری چه استفاده ای می شود؟ .6

 تنظیم زمان (1 تنظیم قطعه (2

 هم مرکز کردن ماشین با محل سوراخ (3 برای تنظیم دور سرعت ماشین مته (4

 نقطه ضعف عمده الکترود های سلولزی چیست؟ .7

 ار هیدروژن جوشباال بودن مقد (1 ایجاد آخال اکسیدی (2



 

 

 جذب اکسیژن باال (3 سرباره معبوس (4

 

 منظور از جریان مستقیم قطب معکوس کدام یک از گزینه های زیر است؟ .8

2) DCRP 1) DCSP 

4) DCSN 3) DCEN 

 

 روغن وازلین چه کاربردی دارد؟ .9

 برای روغن کاری موتور های کوچک، یاتاقان ها، ماشین و ابزار ها، اندازه گیری (1

 .برای خنک کنندگی موتور ها و ترانس ها استفاده می شود (2

 برای روغن کاری دستگاه ها، مکانیک ظریف (3

 برای روغن کاری ماشین های برش کاری و ماشین های فلز تراش (4

 

 .می گویند اگر ماده ای دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکتریکی در غیر این صورت ... .10

 خازن میکا (1 خازن خشک (2

 خازن کاغذی (3 خازن سرامیکی (4

 

 در مدار زیر منبع جریان چه مقداری را نشان می دهد؟ .11

2) A 5 1) A 7 

4) A 14 3) A 3 

 

 کدام یک از گزینه های زیر مربوط به اتصال به روش پهلو به پهلو می باشد؟ .12

 .تی متر لخت شده و از وسط روی هم قرار گرفته می شوددر این اتصال سیم به اندازه هفت سان (1

 .در این اتصال سیم چند رشته ی سیم بر روی هم قرار گرفته و به هم پیچیده می شوند (2

 .در این اتصال سیم از انتهای لختی روی هم قرار گرفته می شود (3

 .ه و به هم پیچیده شده استدر این اتصال چند رشته سیم که سر های آن در کنار هم قرار گرفت (4

 

 براکت ها در بنائی که دیواره چاه آسانسور آن ها از نوع بتنی است چگونه روی آن نصب می شود؟ .13

 از طریق پیچ (1 از طریق انکربولت (2

 از طریق رولوت (3 از طریق پرچ (4



 

 

 

 می آید؟ها از چه رابطه ای به دست  x مقدار نیروی ورده زلزله در ریل کابین در محور .14

2) FPX=0.25 WP 1) FPY=0.25 WP 

4) FPX=0.45 WP 3) FPY=0.45 WP 

 

 .وزن وزنه تعادل معادل وزن کابین خالی به اضافه .... وزن است .15

 .% است50% بار که معموال  50تا  40 (1 میزان بار کابین 10% (2

 میزان بار کابین 60% (3 میزان بار کابین 20% (4

 

 هنما؟استفاده از ریل را .16

 برای هدایت کابین در حرکت عمودی (1 برای هدایت وزنه تعادل در حرکت عمودی (2

 گزینه یک و سه (4
متوقف کردن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ترمز  (3

 ایمنی

 

 خیز های مجاز ریل های راهنمای وزنه با مقطع آ شکل بدون ترمز ایمنی چقدر است؟ .17

 میلی متر 3 (1 میلی متر 5 (2

 میلی متر 8 (3 میلی متر 10 (4

 

 نمی باشد؟ c.u کدام یک از موارد زیر از مزایای .18

 مقاوم بودن در مقابل مواد شیمیایی (1 مقاومت در مقابل زنگ زدگی و خوردگی (2

 عدم اشتغال (3 تغییر شکل دادن در مقابل حرارت (4

 

 برای کاهش رطوبت در تابلوی فرمان آسانسور از چه وسیله ای استفاده می شود؟ .19

 فن تایمر (1 فن دائمی (2

4) Heater 3) Cooler 

 

 برای عدم سرخوردگی سیم بکسل روی فلکه گاورنر باید نسبت نیروی وارده بر دو طرف سیم بکسل گاورنر چگونه است؟ .20

 .مساوی نیرو اصطکاک باشد (1

 .اس فرمول اویلر کمتر از نیروی اصطکاک باشدبر اس (2



 

 

 .بر اساس فرمول اویلر بیشتر از حد بحرانی باشد (3

 .بر اساس فرمول اویلر کمتر از حد بحرانی یا حداقل مساوی نیروی اصطکاک باشد (4

 

 اگر سرعت کابین در جهت حرکت رو به پایین از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند؟ .21

 .برق اصلی قطع می شود (1 .می شود درب کابین باز (2

 .مکانیسم سیستم ایمنی عمل می نماید (3 .موتور می ایستد (4

 

 هنگام کار در باالی یک آسانسور چه موردی باید رعایت شود؟ .22

 .اطمینان حاصل کنید که شستی های طبقات که نمی توانند آسانسور را کنترل کنند از مدار خارج شده اند (1

 .ا )کابل های( الکتریکی را روی آسانسور یا طناب های وزنه مقابل آویزان کنیدسر بند ه (2

 .با وضعیت و موقعیت آسانسور و وزنه های مقابل یا آسانسور خود و دیگر آسانسور های مسیر آشنا باشند (3

 مورد یک و سه (4

 

 است؟ کیلو گرم چقدر 3000حداکثر سطح کابین برای آسانسور های باری به ظرفیت  .23

 متر مربع 5 (1 متر مربع 5.8 (2

 متر مربع 5.2 (3 متر مربع 4.8 (4

 

 به هنگام استفاده کردن از ضربه گیر های متری میکروسوئیچ حد پایین در چه صورتی باید عمل کند؟ .24

 قبل از تماس کابین با ضربه گیر (1 پس از تماس کابین با ضربه گیر (2

 سانتی متر قبل از تماس کابین 15 (3 ر کندمیکروسوئیچ نرمال شروع به کا (4

 

 زنجیره جبران؟ .25

 .وزن دو متر آن معادل وزن یک متر مجموع سیم بکسل ها می باشد (1

 .وزن یک متر آن معادل وزن نیم متر مجموع سیم بکسل ها می باشد (2

 .تراول کابل می باشد وزن یک متر آن معادل وزن یک متر طول مجموع سیم بکسل ها به اضافه نیم متر از (3

 هیچ کدام (4

 

 کدام یک از عملکرد مطلوب درب آسانسور نیست؟ .26

 حرکت نرم و آرام (1



 

 

 ضربه نزدن در انتهای بسته شدن آن به چهارچوب درب یا مسافر (2

 رعایت مقدار نیروی بسته شدن و انرژی جنبشی آن مطابق با مقررات (3

 .باشد N 150از نیروی بسته شدن درب ها باید بیش  (4

 

 در ساختمان های کم ارتفاع و دارای ترافیک کم، معموال از کدام نوع درب استفاده می کنند؟ .27

 گیوتینی (1 اتوبوسی (2

 تک لته لوالیی (3 تلسکوپی از وسط باز شو (4

 

 حداقل ارتفاع )بازشو( درب در آسانسور های که قابلیت حمل بیمار را دارند قدر است؟ .28

 میلی متر 2200 (1 لی مترمی 2000 (2

 میلی متر 2100 (3 میلی متر 2500 (4

 

کیلو گرم یا بیشتر در حالتی که بارگیری توسط  2500مقدار نیروی وارده بر چارچوب درب ورودی برای آسانسور های با بار اسمی  .29

 لیفتراک انجام می شود چقدر است؟

2) FS=0/85 gn.Q 1) FS=0/F gn.Q 

4) FS=0/6 gn.Q 3) FS=0/6 gn.Q 

 

 حداقل عرض بازشو درب در آسانسور که قابلیت حمل بیار را دارند چقدر است؟ .30

 میلی متر 1100 (1 میلی متر 1200 (2

 میلی متر 1300 (3 میلی متر 1400 (4

 

 درب کابین آسانسور های چرخ دنده متحرک و شانه از کدام نوع است؟ .31

 تلسکوپی (1 گیوتیونی (2

 اتوبوسی (3 یدولته تک سرعت (4

 

 فیوز سه فاز مینیاتوری که در تابلوی کنترل آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد چند آمپری است؟ .32

 آمپر 6 (1 آمپر 10 (2

 آمپر 20 (3 آمپر 25 (4

 

 در هنگام استارت موتور سه فاز آسانسور چند آمپر از مدار جریان می کشد؟ .33



 

 

 برابر جریان نامی 3تا  2 (1 برابر جریان نامی 4تا  3 (2

 برابر جریان نامی 5تا  4 (3 برابر جریان نامی 6تا  5 (4

 

 سانتی متر باال تر از تراز توقف امتداد دارد چه نام دارد؟ 20سانتی متر پایین تر از تراز طبقه تا  20منطقه ای که از  .34

 Landing Zone ناحیه تراز شدن (1

 Landing Zone محدوده باز شو قفل (2

 Door opening Zone ناحیه باز شو درب (3

 Control Zone ناحیه کنترل (4

 

 تعداد کنتاکتور های قدرت در یک تابلو فرمان دو ساعته چند عدد می باشد؟ .35

 عدد 2 (1 عدد 3 (2

 عدد 4 (3 عدد 5 (4

 

 تعداد ترانسفورماتور های تغذیه برای تابلوی فرمان آسانسور دو سرعته چند عدد می باشد؟ .36

 عدد 1 (1 عدد 2 (2

 عدد 3 (3 عدد 4 (4

 

 طبق استاندارد فاصله نصب شستی های احضار در کابین چند سانتی متر است؟ .37

 سانتی متر 100 (1 سانتی متر 100تا  70 (2

 سانتی متر 130تا  80 (3 سانتی متر 140تا  90 (4

 

 تعداد سیم های شستی طبقات با چه فرمولی محاسبه می گردد؟ .38

2) n+8 1) n+G22+8 

4) n+G22 3) n+10 

 

 در تابلوی کنترل آسانسور به چه منظور می باشد؟ LDN ترمینال .39

 .روشنایی اضطراری داخل کابین می باشد (1

 .ترموستات جداره ای می باشد (2

 Collective-selective مشترک المپ های جهت پایین در سیستم (3



 

 

 .سه فاز درب کابین می باشد (4

 

 در تابلوی کنترل برای چیست؟ CL ترمینال .40

 روشنایی تایمر کابین (1 برق دایم روی کابین (2

 روشنایی اضطراری داخل کابین (3 منفی ترمز (4

 

 کلید نمونه سواالت نصاب و تعمیر آسانسور
 

 سوال
گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح

1 4 11 4 21 2 31 2 

2 4 12 4 22 4 32 3 

3 1 13 2 23 2 33 3 

4           4 14 2 24 1 34 1 

5 2 15 1 25 2 35 3 

6 3 16 3 26 4 36 1 

7 1 17 4 27 3 37 4 

8 2 18 4 28 3 38 3 

9 1 19 4 29 2 39 3 

10 2 20 1 30 3 40 1 

  

  

 


