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کند کیدرولیه یجک ها از یکیشود که هنگام کار سرعت حرکت یمشاهده م یک دستگاه بسته بندیاز  یفن یابی. در ارز1

 باشد؟ کیدرولیتواند..................... هین اشکال میاست علت ا

 کم مخزن روغن ( حجم2   اد مخزن روغن ی( حجم ز1

 لندر جکیاد سی( قطر ز4   لندر جک یکم س ( قطر3

تواند یرد نمیگیرو مین یکیک موتور الکتریق یاز طر یو پول نهله تسمه پروایکه به وس یک دستگاه صنعتیگردان  . محور2

 تواند مربوط باشد به:ین مشکل میشده برسد. علت ا نییتعدر زمان مورد نظر به حداکثر دور 

 یکی( وجود اتصال کوتاه در استاتور )بالشتک( موتور الکتر1

 گردان  ( باالنس نبودن محور2

 تسمه پروانه  ش از حدی( سفت بودن ب3

 یکی( شل بودن پره خنک کننده موتور الکتر4

 نگ با ساچمه ................. استفاده شود؟یچرخند بهتر است از بلبریکه با دور باال میدوار یمحورها ی. برا3

 دوبل ی( مخروط4   ( گرد3  یا( بشکه2  یا( استوانه1

ر ییالزم است پس از فشرده شدن در محل نصب تغ یکینگ الستیله اورینان از آب بند شدن به وسی. جهت حصول اطم4

 زان ................ درصد وجود داشته باشد؟یشکل به م

  40تا  30( 4  30تا  15( 3  20تا 10( 2  10تا  5( 1

 ند؟یفشار............... را کنترل نماتوانند یم یکیدرولیه یرهای. ش5

 الیس ی( دب2   ال یحرکت س و جهت ی( دب1

 الی( سرعت س4   الی( جهت حرکت س3

 ست؟یدر صنعت کنترل در چ Quality Control. کلمه  6

 9001زوی( ا4               ی( بسته بند3           تی( کم2            تیفی( ک1

ملحقات  یمتر مکعب در ساعات با تمام 25ت یسال و ظرف 5با قدمت  یرانینگ پلنت ایبچ نیک دستگاه ماشیمت ی. ق7

 ال است؟یون ریلیبا چند میتقر

 250تا  200( 4  200تا 150( 3   150تا 100( 2  100تا  50( 1
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 8سال و فشار  4قه و قدمت یمتر مربع در دق 4ت ی)با ظرف Atlas copcoفشرده ساخت  یهوا ریدستگاه دراکیمت ی. ق 8

 است؟ ریال میلیونچند  بایتقربار(

  120تا  90( 4  90تا  60( 3  60تا 30( 2  30تا  20( 1

 ال است؟یون ریلیبا چند میتقر یسال استهالک کار 2به مدت  یرانیا یبر آتش لیفپروک دستگاه یمت ی. ق9

 18تا 14( 4  14تا 10( 3   10تا6 ( 2          6تا 2( 1

 ست؟یثر نمؤ یک واحد صنعتی یدیت تولینه در انتخاب ظرفی. کدام گز10

 یفت کاری( ش2    د مورد نظری( روش تول1

 طرح ی( محل اجرا4    ه گذارانیسرما ی( قدرت مال3

 ک با هم در تناقص هستند؟یکدام یصنعت یواحدها یزی.از اهداف طرح ر11

 ت انعطاف و استفاده موثر از فضای( حفظ قابل1

 کارکنان یمنیو ا ین راحتیحمل و نقل و تام ( حداقل کردن2

 یانسان یروین یور ن آالت و حداکثر کردن بهرهیماش یرو یگذاره ی( حداقل کردن سرما3

 ان ساخت یدر جر یع کاالیان سریجر یند ساخت و برقراریدر فرا لیتسه( 4

 ح است؟ینه صحی. کدام گز12

 دهد.یز نشان میمراحل ساخت را ن ات نمودار مونتاژ است کهیند عملی( نمودار فرآ1

 است. یات مساویند عملیات در نمودار مونتاژ و فرای( تعداد عمل2

 دهد.یز نشان میمونتاژ را ن یها ستگاهیاات است که یند عملی( نمودار مونتاژ همان نمودار فرا3

 دهد.یم ز نشانیات مونتاژ را نیات است که عملیند عملی( نمودار مونتاژ همان نمودار فرا4

 ( کارخانه را مشاهده کرد؟ییاوت )جانمایتوان لیر می. در کدام چارت ز13

 اتیند عملی( فرا4  2و1نه ی(گز 3   ( مونتاژ2  انیاگرام جری( د1

 ان مواد.........................یجر یالگو ین آالت بر طراحیاستقرار ماش ی. طراح14

 ( رابطه رفت و برگشت دارد.4  ر داردیختا( 3  ( تقدم دارد2  ندارد ی( رابطه ا1
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ش یافزا 9/0ب قدرت به یم تا ضریکنیم یینکدام خازن را تع 75/0ب توان یو ضر KW 600ماند برق یبا د یا. در کارخانه15

 ابد؟ی

1 )KVAR 500  2) KVAR135  3  )KVAR 238  4) KVAR40 

معادل  یر بار توانیاسب بخار در ز 7هرتز و به قدرت  50ولت و فرکانس  380الکتروموتور سه فاز با ولتاژ  دستگاهک ی. 16

 ات است راندمان الکتروموتور چند درصد است؟ولویک 3/4

1 )46   2 )61   3 )82   4 )122 

قدرت  یشده دارا یهرتز طراح 50رکانس ولت و ف 380کار در ولتاژ  یکه برا یچیم پیقطب س 6. به الکتروموتور سه فاز با 17

KW 75 خواهد افتاد؟ یم چه اتفاقیهرتز وصل کن 60ولت و فرکانس  380باشد چنانچه الکتروموتور را به برق با ولتاژ یم 

 ابد.ییبرابر کاهش م 2/1( سرعت آن 2  د.ابییش میبرابر افزا 2/1سرعت آن ( 1

 ابد.ییبرابر کاهش م 2/1(توان آن 4  بابد.یش میبرابر افزا 2/1( توان آن 3

 د( چقدر است؟ینانس )تشدکانس رزوفر RLCک مدار ی. در 18

1( )RLC )  2 )1-(π√LC)2  3 )2-)   (2π √LC  4 )1-)(2π √LC 

در  یاهم 2ن یبه مقاومت مجاز زم یابیدست یاهم است برا 10ن ینسبت به زم یم خنثیمقاومت س یکیالکتر ی. در مدار19

 اهم در طول شبکه برقرار شود؟ 15ن یزم یهابا مقاومت یم خنثیمتر حداقل در چند نقطه اتصال س 150به طول  یشبکه ا

 ( شش4   ( چهار3   ( سه2   ( رو1

نز انگلستان کوپله شده در داخل یساخت کام یزلیلندر دیس 4با موتور  یک دستگاه موتور ژنراتور برقی یبیمت تقری. ق 20

ون یلیبا چند میسال کار تقر 5ک و با یبا راه انداز اتومات HZ 50 /V KVA   200آلمان سه فاز  A.V.Kساخت  کشور به ژنراتور

 ال است؟یر

1 )185   2 )200   3 )300   4 )400  

]س ی. حاصل ضرب دو ماتر21
−𝟏 𝟐
−𝟐 𝟏

] [
−𝟑 𝟑
𝟒 −𝟓

 چقدر است؟ [

1 )[
11 −11
10 −1

]   2 )[
11 10

−13 −1
]                3 )[

11 −13
10 −11

]            4 )[
−13 −11
−11 10

] 

 شود؟یل میبه حرارت تبد کال یبرابر صفر و کار خارج یداخل یل ، انرژیدام تحو. در ک22

 زوترمی( ا4  کیزوتروپی( ا3   زوباری( ا2  کیاباتی( آد1
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 استوانه چقدر است؟ ک وارد بر کفیاستات درویفشار ه Q یو با چگال hو ارتفاع  A پر از آب با سطح مقطع یا. در استوانه23

1 )Q.g.h.  2)  Q.g.h.A.  3)Q.A/ g.h.  4 )Q.A /   g.h.   

 له گاز برابر است با؟یابد کار انجام شده به وسیش یافزا  2vبه  1vحجم گاز از ی. اگر در تحول24

1 )∫ pvdv
𝑣2

v1
   2)∫ pdv

𝑣2

v1
  3 )∫ pdv

𝑣1

v2
   4 )∫ pvdv

𝑣2

v1
  

 یمم به چند معادله چند مجهولیر مکان ماکزیینش و تغتنش و کر یهالفهگرفتن مؤ قطعات با در نظر ل تنش دری. در تحل25

 از است؟ین

1 )6-6   2 )9-9   3 )12-12   4 )15-15 

 کدام عبارت نادرست است؟ی. در قطعات فلز26

 د.یآیبه وجود م یکینامید یجاد ترک در بارهای( ا1

 د.یآیبه وجود م یکیاستات یجاد ترک در بارهای( ا2

 است. یک ناگهانیشکل االست رییتغ( شکست در 3

 است. یجیک تدریشکل پالست رییتغ( شکست در 4

ر ییچگونه تغالید سرعت سیر نماییتغ 1dحرکت است چنانچه قطر لوله به  در 1dبه قطر  یدر لوله ا 1vبا سرعت  یالیس. 27

 د؟ینمایم

1 )2)2d1/(d1v2=v    2)2)2/d1(d1v2=v 

3))2d1/(d1v2=v      4))2/d1(d1v2=v  

 باشد؟یها( م ی)مثل جوش کاریصنعت یدر دستگاه ها یمنیا یان مجاز تماس برایجرو نه حداکثر ولتاژ ی. کدام گز28

1 )VAC 50- mA 30   2 )VAC 120- mA 60 

3 )VAC 110- mA 25   4 )VAC 60-   mA50 

 نه نادرست است؟یگزکدامچش قرار داردیتحت لنگر پ یرداریک سرگیلگرد ی. م29

 لگرد حداکثر است.ی( تنش در مرکز م1

 لگرد صفر است.ی( تنش در مرکز م2
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 لگرد حداکثر است.ی( تنش در سطح م3

 رابطه معکوس دارد یقطب یم و با مدول سطحیچش رابطه مستقی( تنش با گشتاور پ4

م چرخ یباشد و بخواه RPM 1500و سرعت آن  3ا نخ ( حلزون ی. در انتقال قدرت با چرخ حلزون چنانچه تعداد راه )30

 حلزون چقدر است؟چرختعداد دندانه،بچرخد RPM 60حلزون با سرعت 

1 )20   2 )50   3 )75   4 )180 

 . کدام عبارت نادرست است؟)) شکست قطعات........((31

 ک است.یه پالستی( ترد در ناح2    ک است.یه االستی( ترد در ناح1

 شودیج انجام می( نرم با ترک شروع و به تدر4    ک است.یه پالستی( نرم در ناح3

ال یون ریلیکارکرد چند مز با دو سالیتبرین سازیساخت ماش FP4MBمدل  CNGک دستگاه فرز ی یبیمت تقری. ق32

 است؟

1 )280   2 )380   3 )480   4)580 

 دارد؟ یبستگ یشوند به چه عواملیاستفاده م الکتروموتورهااستقرار  یه براک ینگ هایا رولبرینگ ی. نوع بلبر33

 ان الکتروموتوریولتاژ و جر –(توان  2               سرعت و نحوه استقرار الکتروموتور -( توان1

 ان و نحوه استقرار الکتروموتور یجر -( ولتاژ4   موتورولتاژ و نحوه استقرار الکترو -ان( تو3

 شود؟یاستفاده م DC ایمولدهشتر از کدام نوع یب ریجوشکا. در صنعت 34

 ی( کمپوند نقصان4  ی( کمپوند اضاف3   ( شفت 2   ی( سر1

 ست؟یک قالب برش چیرون انداز در ی. نقش ب35

 س یرون انداختن قطعه از محفظه داخل ماتری( ب1

 سیرون راندن سنبه از داخل محفظه ماتری( ب2

 سیدور ماتر ( جدا کردن اضافه ورق از3

 ( جدا کردن اضافه ورق از دور سنبه برش4

 کند؟ینه را انتخاب میکوره )قطعه سرخ شده(کدام گز قطعه آهن داغ درک ییدما یریگاندازه ی. برا36
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1 )R.T.D   2)N.T.D     3ترموکوپل4 رومتری(پ ) 

 شود؟یاستفاده مها معموال از کدام سنسور عات در تانکیسطح ما یریاندازه گ ی. برا37

 بنفش ( ماوراء4  ( مادون قرمز3  یزری( ل2  کی( اولتراسون1

ب یسه اندازه ضرایح است؟)مقایکدام رابطه صح فوالد یسکون در فوالد رو -یلغزش – یب اصطکاک غلتشی. در ضرا38

 نسبت بهم(؟

 ی)لغزشی( سکون)غلتش2    )سکونی)غلتشی( لغزش1

 ی)غلتشیسکون)لغزش( 4    )سکونی)لغزشی( غلتش3

 )تخت(سبب............ یابرگه یتحت تنش در فنرها یات ساچمه زنی. عمل39

 گردد.یش عمر فنر میدر فنر و افزا یوب سطحی( حذف ع1

 دهد.یمر ییتغ یبه ترد ی( کرنش را به حداقل و آن را از نرم2

 دهد.یر مییتغ یبه نرم ی( کرنش را به حداکثر و آن را از ترد3

 دهد.یش میک را افزایم و محدوده پالستیکاهش تنش تسل( 4

 آن چقدر است؟ب توانیوصل است ضر Vکه به ولتاژ متناسب  Z یبا مقاومت ظاهر یسر RLCک مدار ی. در 40

1 )
𝑍

𝑅
    2 )

𝑅

Z
     3 )

𝑅

|Z|
    4)

|𝑍|

𝑅
  

ران یمنس و ترانس ساخت ایساخته ززات یبا تجه KW 800به قدرت  یپست پاساژ کارخانه ا یزات برقیمت تجهی. ق41

 ون است؟یلیند مبا چیسال و در حال کار( تقر 5)با  SF6ر و با گاز ماتوترانسفو

1 )270   2 )370   3 )470   4)670 

 ت است؟سنادر CNGفرز  یهانیکنترل ابزار در ماشیهار در استفاده از کدیک از عبارات زی. کدام 42

1)GO1 است. یبه صورت خط یحرکت کند ابزار براده بردار 

2)GO0 است. یحرکت کند ابزار براده بردار 

3)GO2 یره ایبه صورت دا یحرکت کند ابزار براده بردار(CW.است ) 

4)GO3 یره ایبه صورت دا یحرکت کند ابزار براده بردار (معکوسCCW.است ) 
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 شود؟یرها استفاده مینوع ش کدام از یو نفتییایمیش یهاالی.جهت کنترل س43

 رموتور دا(4  یدی(سولنوئ3  ( چهار راهه2  یکی(پنومات1

ک یال است؟)با یون ریلیتن چند م 45ت یران به ظرفیساخت خاور پرس ا یک دستگاه پرس ضربه ای یبیمت تقری. ق44

 سال کارکرد(

1)80   2)90   3)100   4)110 

 ب در کدام صنعت کاربرد دارند؟تیاستنتر به تر -استاکر -لولر -شرینیف یها. دستگاه45

 ینساج -حمل و نقل -یکشاورز -ی( عمران2  یکشاورز -یعمران -ینساج -(حمل و نقل1

 یعمران -ینساج -حمل و نقل -ی( کشاورز4 حمل و نقل -یکشاورز -یعمران -ی( نساج3

 شود؟یکدام منظور استفاده میزر برایهموژنا یها. دستگاه46

 (CIPن آالت )یماش شستشوی(2   زه نمودن موادی(پاستور1

 ( همگن نمودن مواد4   د کننده یمواد تول ی( ضد عفون3

 ست؟یچیخطوط انتقال شبکه برق برا در یرنگ یکیپالست یهایگو. هدف از نصب47

 خطوط SPAN( کنترل 2  خطوط یم هایسده شدنید ( بهتر1

 ن یو زم یهوائ یم هاین سیب ی(کم کردن اثر خازن4  از اثرات رعد و برق یری(کنترل و جلوگ3

 ر است به جز کاهش...............یه موارد زیشامل کل  Just-in-Timeد به هنگام ی. تول48

 .یدیت مطلوب محصوالت تولیفیک یارکارگران ب تیمسئول(1

 د محصوالت. یدر تول یسازین آمادگا( زم2

 د.یوب در تولی( تعداد قطعات مع3

 باشد.ید محصوالت میدر تول یمازاد و اضاف یموجود ( سطح4

 باشد شامل:یون میاتوماس یاده سازیه به منظور پی. توج49

 باشد.یم یدر واحد صنعت یکار و تکنولوژتیفیک ( بهبود1

 است. یش اضافه کاریرانه و افزایشگیرات پیو تعم یر در برنامه نگهداری( تاث2
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 باشد.د یتول یور ( بهبود بهره3

 از باشد.یزان کار مورد نیمش یت کار و افزایفی( بهبود ک4

سیماتر ننای. دترم50
   𝟏    𝟐    𝟑
   𝟒    𝟎    𝟔
−𝟏 −𝟐  −𝟑 

 چقدر است؟   

1 )12-   2 )12+   3 )24+   4 )24- 

 ته ساکن بهتر است:یسیدفع الکتر یبرا ی.در کارخانجات نساج 51

 نمود. یمرتبا روغن کاررا آالت  نی( ماش2    ر نصب شودی( برقگ1

 ان باشد.یدر جر یکاف ی( هوا4   زان رطوبت را باال برد.ی( م3

 دارد؟ یکدام عوامل بستگبه یمت تمام شده محصوالت صنعتی. ق 52

 م و سرباری( ارزش مواد و قطعات و دستمزد مستق2  ی( ارزش مواد و قطعات و طراح1

 یمطالعه امکان سنج( دقت عمل در4  همزمان  یبا استفاده از مهندس ی( طراح3

 بهتر است استفاده شود؟ یباال بردن سرعت دستگاه از چه روش یبرا CNC یمتر 4 یاک دستگاه تراش دروازهی. در  53

 مناسب ی( با انتخاب پول2  جعبه دنده مناسب ( با گذاشتن1

 با گذاشتن ژنراتور فرکانس  ی( باال بردن فرکانس برق مصرف4   ( با انتخاب تسمه مناسب 3

 ح است؟یکدام مورد صحمیمستق یهاند کنترلیستم فرای. در س 54

 شود.یادامه داده م یو سپس فرمان اصالح به ورود Actuatorسه و به یبا هم مقا یو ورود یخروج یهاگنالی( س1

2) Actuator دهد.یند قرار میفرا یو خروج ین ورودیب 

3 )Actuator دهند.یقرار م یاسهیستم مقایند و قبل از سیرا بعد از فرا 

 هستند. Actuatorگنال کنترل بسته فاقد ی( س4

 چهار زمانه عبارتند از: ینیبنز ایموتورهاکثر  احتراق در بی. ترت 55

1 )1-2-3-4  2 )4-3-2-1  3 )2-4-3-1  4 )1-4-3-2 

 ساعت است؟معادل چند تن بخاردر Lb./HR 15400ت یگ بخار به ظرفیک دستگاه دی.  56
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1 )14   2 )10   3 )7   4 )6 

 ن مصرف را در کجا دارند؟یشتریبوده و ب یچند درجه آزاد یدارا معموال یصنعت ی. رباتها 57

 یرنگرز -درجه 4( 2    یرنگرز -درجه 3( 1

 یجوشکار –درجه  6( 4   حمل و نقل -درجه 15( 3

 ت؟. کدام عبارت نادرست اس 58

 دات است.یت و نوع تولینشانه محل،ظرف یبردار( پروانه بهره1

 ها است.ساختمان ییجانماکارخانجات ، پالن در تی( نقشه سا2

 ت فروش است.یریر نظر مدیمواد، ز( واحدکنترل3

 آالت است.نیماش ییجانماکارخانجات ، آوت در ی( نقشه ل4

چه سرعت برش  یمتر دارا یسانت 60قه و با طول کورس یبرگشت در دقبار رفت و  20ن صفحه تراش با یک ماشی.  59

 قه است؟یمتوسط بر حسب متر در دق

1 )12   2 )18   3 )20   4 )24 

 کدام روش مناسب تر است؟یتست جوشکار ی. برا 60

 کسیله اشعه ایبه وس دیدباز( 2   د متوسط کارگر ماهری( بازد1

 له اشعه گاماید به وسی( بازد4   له اشعه آلفایبه وس دی( بازد3
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