
 1 

 

 

 

 ثعوِ تعبلي

 آٔٛظـٔؼاٚ٘ت 
 زفتط عطح ٚ تط٘أٝ ٞاي زضؾي

 

  قغُ ٚ آٔٛظـاؾتا٘ساضز 
 

 عٌَاى ؼغل

 َّایي ّبی تَزیع زهیٌي ٍ ؼجکِ هعئَل کٌترل

 ثرقگرٍُ ؼغلي  

 

 کذ هلي ؼغل 

 

 

 1/7/90تبریخ تذٍیي اظتبًذارد :

 1/8/92ب تبریخت                    1/8/90هذت اعتجبر اظتبًذارد : از تبریخ     

  

 

3/1/92/75-8 
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 دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبی درظي  ًظبرت ثر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیت  :

 8-3/1/29/57 کذ هلي ؼٌبظبیي ؼغل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبی درظيآزضؼ 

  259، قٕاضٜ ظـ فٙي ٚ حطفٝ اي وكٛض ، ؾاظٔاٖ آٔٛ 2، ؾاذتٕاٖ قٕاضٜ ، ٘ثف ٘هطت    ، ذياتاٖ ذٛـ قٕاِيذياتاٖ آظازي  –تٟطاٖ 

  66569900تّفٗ                                   66944117زٚضٍ٘اض       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرض الکترًٍیکي : 

 

 :ثرق اعضبء کویعیَى تخصصي ثرًبهِ ریسی درظي رؼتِ 

 

 

 حَزُ ّبی حرفِ ای ٍ تخصصي ّوکبر ثرای تذٍیي اظتبًذارد ؼغل ٍ آهَزغ : 

 ادارُ کل آهَزغ فٌي ٍ حرفِ ای اظتبى اصفْبى

 ي قطوت ٟٔٙسؾي فطا ا٘طغ

 

 فرآیٌذ اصالح ٍ ثبزًگری :  
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 تْیِ کٌٌذگبى اظتبًذارد ؼغل 

 ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌي ضزيف

آذطيٗ 

ٔسضن 

 تحهيّي

 قغُ ٚ ؾٕت  ضقتٝ تحهيّي
واض  ؾاتمٝ

 ٔطتثظ
 آزضؼ  ، تّفٗ ٚ ايٕيُ

 ٔطتضي تيطق زاض 1
واضقٙاؾي 

 اضقس

 -ٟٔٙسؾي تطق

 لسضت

 -ٔطتي زا٘كٍاٜ

واضقٙاؼ اضقس 

قثىٝ ٞاي 

لسضت 

 پػٚٞكٍاٜ ٘يطٚ

 ؾاَ 6

 9-88079401-021تّفٗ حاتت 

 09197663424تّفٗ ٕٞطاٜ : 

ايٕيُ : 

m_beyragh@yahoo.com 

آزضؼ : ا٘تٟاي پٛ٘که تکاذتطي ، قکٟطن    

 ، تٟطاٖلسؼ

 فطظاْ ٘جاتت ذٛاٜ 2
واضقٙاؾي 

 اضقس

 -ٟٔٙسؾي تطق

 لسضت

 ٔطتي زا٘كٍاٜ

 
 ؾاَ 4

 0311-6630119تّفٗ حاتت 

 09395421876تّفٗ ٕٞطاٜ : 

ايٕيُ : 

farzamnejabatkhah@gmail.

com 

 -زا٘كٍاٜ آظاز اؾالٔي  -نفٟاٖ اآزضؼ : 

 وٛچٝ قٟطظ -ذياتاٖ آتكاض اَٚ 

 واضقٙاؾي اوثط ؾيسظازٜ 3
 -ٟٙسؾي تطقٔ

 لسضت

عطاح قثىٝ 

ٞاي ٞٛايي ٚ 

ؾيؿتٓ ٞاي 

 وٙتطَ

 ؾاَ 10

 88675493تّفٗ حاتت :

 09126168640تّفٗ ٕٞطاٜ : 

 seyedzade@gmail.comايٕيُ : 

قکطوت   –ٔيساٖ ٔازض  –آزضؼ : ٔيطزأاز 

 ٟٔٙسؾي فطا ا٘طغي 

 

 واضقٙاؾي  اتاشض تيطق زاض 4
 -ٟٔٙسؾي تطق

 اِىتطٚ٘يه

ٟٔٙسؼ ٘اظط 

 ايقثىٝ ٞ

 ٞٛايي ٚ ظٔيٙي

 ؾاَ 4

 88675493تّفٗ حاتت :

 09370440901تّفٗ ٕٞطاٜ : 

 abazar_b@gmail.comايٕيُ : 

قکطوت   –ٔيساٖ ٔازض  –آزضؼ : ٔيطزأاز 

 ٟٔٙسؾي فطا ا٘طغي 
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 تعاريف :  
 اظتبًذارد ؼغل : 

 ٔي قٛز .ٔكرهات قايؿتٍي ٞا ٚ تٛإ٘ٙسي ٞاي ٔٛضز ٘ياظ تطاي ػّٕىطز ٔٛحط زض ٔحيظ واض ضا ٌٛيٙس زض تؼضي اظ ٔٛاضز اؾتا٘ساضز حطفٝ اي ٘يع ٌفتٝ 

 اظتبًذارد آهَزغ : 
 ٛجٛز زض اؾتا٘ساضز قغُ . ي يازٌيطي تطاي ضؾيسٖ تٝ قايؿتٍي ٞاي ٔ ٘مكٝ

 ًبم یك ؼغل :  
 تٝ ٔجٕٛػٝ اي اظ ٚظايف ٚ تٛإ٘ٙسي ٞاي ذال وٝ اظ يه قرم زض ؾغح ٔٛضز ٘ظط ا٘تظاض ٔي ضٚز اعالق ٔي قٛز . 

 ؼرح ؼغل : 
حکٛظٜ قکغّي ، ٔؿکيِٛيت ٞکا ،     تيا٘يٝ اي قأُ ٟٔٓ تطيٗ ػٙانط يه قغُ اظ لثيُ جايٍاٜ يا ػٙٛاٖ قغُ ، واضٞا  اضتثاط قغُ تا ٔكاغُ زيٍط زض يه 

 قطايظ واضي ٚ اؾتا٘ساضز ػّٕىطز ٔٛضز ٘ياظ قغُ . 

 طَل دٍرُ آهَزغ : 
 حسالُ ظٔاٖ ٚ جّؿات ٔٛضز ٘ياظ تطاي ضؾيسٖ تٝ اٞساف يه اؾتا٘ساضز آٔٛظقي . 

 ٍیصگي کبرآهَز ٍرٍدی : 
 آٔٛظـ ا٘تظاض ٔي ضٚز . حسالُ قايؿتٍي ٞا ٚ تٛا٘ايي ٞايي وٝ اظ يه واضآٔٛظ زض ٍٞٙاْ ٚضٚز تٝ زٚضٜ 

 ارزؼیبثي : 
وتثي ػّٕي ٚ اذالق حطفٝ اي ، ػّٕي ترف  ٝ، وٝ قأُ ؾفطآيٙس جٕغ آٚضي قٛاٞس ٚ لضاٚت زض ٔٛضز آ٘ىٝ يه قايؿتٍي تسؾت آٔسٜ اؾت يا ذيط 

 ذٛاٞس تٛز . 

 صالحیت حرفِ ای هرثیبى : 
 ـ اؾتا٘ساضز ا٘تظاض ٔي ضٚز .حسالُ تٛإ٘ٙسي ٞاي آٔٛظقي ٚ حطفٝ اي وٝ اظ ٔطتياٖ زٚضٜ آٔٛظ

 ؼبیعتگي : 
 تٛا٘ايي ا٘جاْ واض زض ٔحيظ ٞا ٚ قطايظ ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ عٛض ٔٛحط ٚ واضا تطاتط اؾتا٘ساضز .

 داًػ : 
، ضي ياحسالُ ٔجٕٛػٝ اي اظ ٔؼّٛٔات ٘ظطي ٚ تٛإ٘ٙسي ٞاي شٞٙي الظْ تطاي ضؾيسٖ تٝ يه قايؿتٍي يا تٛا٘ايي . وٝ ٔي تٛا٘س قأُ ػّْٛ پايٝ ) ض

 ، تىِٙٛٛغي ٚ ظتاٖ فٙي تاقس . ، ظيؿت قٙاؾي ( ، قيٕي فيعيه 

 هْبرت : 
 حسالُ ٕٞاٍٞٙي تيٗ شٞٗ ٚ جؿٓ تطاي ضؾيسٖ تٝ يه تٛإ٘ٙسي يا قايؿتٍي . ٔؼٕٛالً تٝ ٟٔاضت ٞاي ػّٕي اضجاع ٔي قٛز . 

 ًگرغ : 
 ٚ قأُ ٟٔاضت ٞاي غيط فٙي ٚاذالق حطفٝ اي ٔي تاقس .   ٔجٕٛػٝ اي اظ ضفتاضٞاي ػاعفي وٝ تطاي قايؿتٍي زض يه واض ٔٛضز ٘ياظ اؾت

 ایوٌي : 
 ٔٛاضزي اؾت وٝ ػسْ يا ا٘جاْ ٘سازٖ نحيح آٖ ٔٛجة تطٚظ حٛازث ٚ ذغطات زض ٔحيظ واض ٔي قٛز .

 تَجْبت زیعت هحیطي :

 طيٗ آؾية تٝ ٔحيظ ظيؿت ٚاضز ٌطزز.ٔالحظاتي اؾت وٝ زض ٞط قغُ تايس ضػايت ٚ ػُٕ قٛز وٝ وٕت
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 ًبم ؼغل :

 قثىٝ ٞاي تٛظيغ ظٔيٙي ٚ ٞٛايي  ٔؿيَٛ وٙتطَ

 ؼرح ؼغل

ذٛا٘سٖ اؾتا٘ساضزٞاي ٔطتٛعٝ  اظ لثيُ قايؿتٍي ٞاييزض حٛظٜ ي تطق تٛزٜ ٚ تطق ي ٚ ٞٛايي قثىٝ ٞاي تٛظيغ ظٔيٙ ٔؿيَٛ وٙتطَ

تٝ قثىٝ ٞاي تٛظيغ، تحّيُ ٚ ٘هة ٔساضٞاي اِىتطيىي زض قثىٝ تٛظيغ ، تحّيُ ازٚات قثىٝ ٞاي تٛظيغ ٞٛايي ٚ ظٔيٙي ٚ ٘هة 

ٞاي ٞٛايي، ظٜ ٌيطي زض قثىٝ ٞاي تٛظيغ ، حفاظت اظ قثىٝتجٟيعات ٔطتٛعٝ ، تطضؾي ٚ ٘هة واتّٟاي ظٔيٙي ٚ ٔتؼّمات آٖ ، ا٘سا

ٚ ايٗ قغُ تا افطازي وٝ  ضا قأُ ٔي قٛز.  ظٔيٙي ٞٛايي ٚ ظٔيٙي ٚ ٔمايؿٝ ٚ تاال٘ؽ قثىٝ ٞٛايي ٚ ظٔيٙي ٚ ضفغ ػيٛب ٔطتٛعٝ

 زض اضتثاط اؾت .  فؼاِيت ٔي وٙٙس ٚ ظٔيٙي زض ظٔيٙٝ ٘هة ٚ ضاٜ ا٘ساظي قثىٝ ٞاي ٞٛايي

 ٍرٍدی : ّبی کبرآهَز ٍیصگي 

  زيپّٓ تطقفٛق هیساى تحصیالت : حذالل 

 جؿٕي ٚ شٞٙي  ؾالٔت وأُتَاًبیي جعوي : حذالل 

 ٘ساضز هْبرت ّبی پیػ ًیبز ایي اظتبًذارد :

 آهَزغ :دٍرُ  طَل

 ظبعت  112  :    آهَزغ            دٍرُ  طَل

 ظبعت   24   :           ـ زهبى آهَزغ ًظری

 ظبعت   88   :          آهَزغ عوليـ زهبى 

 ظبعت    -:      کبرٍرزی                       ـ 

 ظبعت   -:                         ـ زهبى پرٍشُ

 ثَدجِ ثٌذی ارزؼیبثي ) ثِ درصذ (

 65%:   آزهَى عولي

 25%:  آزهَى کتجي عولي

 10%:  اخالق  حرفِ ای

 صالحیت ّبی حرفِ ای هرثیبى 

 ٔطتثظؾاَ ؾاتمٝ واض  2زاضا تٛزٖ حسالُ ٔسضن تحهيّي ِيؿا٘ؽ ٟٔٙسؾي تطق ) لسضت( تا  -
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 تعریف دلیك اظتبًذارد ) اصطالحي ( :  ٭

 

 

 

 

 اصطالح اًگلیعي اظتبًذارد ) ٍ اصطالحبت هؽبثِ جْبًي ( : ٭

 

 

 

 

 

 هْن تریي اظتبًذاردّب ٍ رؼتِ ّبی هرتجط ثب ایي اظتبًذارد :  ٭

 ت ّبی تَزیع َّایي ثرق في ٍرز پع

 

 

 

 

 جبیگبُ اظتبًذارد ؼغلي از جْت آظیت ؼٌبظي ٍ ظطح ظختي کبر : ٭

 

 .........................................طجك ظٌذ ٍ هرجع :                الف : جسٍ هؽبغل عبدی ٍ کن آظیت  

 ٌذ ٍ هرجع ......................................طجك ظ                             ة : جسٍ هؽبغل ًعجتبً ظخت   

 طجك ظٌذ ٍ هرجع ......................................           ج : جسٍ هؽبغل ظخت ٍ زیبى آٍر  

     د :  ًیبز ثِ اظتعالم از ٍزارت کبر     
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 اظتبًذارد ؼغل

  قايؿتٍي ٞا -

 عٌبٍیي ردیف

1 
 اظتبًذاردّبی ؼجکِ ّبی تَزیع ّب هطبثك ثباًتخبة اظتبًذارد

 در ؼجکِ تَزیع هذارّبی الکتریکي صت 2

 ادٍات ؼجکِ ّبی تَزیع َّایي ٍ زهیٌي ٍ ًصت تجْیسات هرثَطِ ًظبرت ثر 3

4 
 ًصت کبثلْبی زهیٌي ٍ هتعلمبت آى  کٌترل

 اًذازُ گیری در ؼجکِ ّبی تَزیع  5

 َّایي ٍ زهیٌيّبی حفبظت از ؼجکِ 6

 همبیعِ ٍ ثبالًط ؼجکِ َّایي ٍ زهیٌي ٍ رفع عیَة هرثَطِ 7

8  

9  
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 اظتبًذارد آهَزغ 
 ي تحّيُ آٔٛظقي  تطٌٝ -

 : عٌَاى

هرثَطِ  اًتخبة اظتبًذاردّب هطبثك ثب اظتبًذاردّبی 

 در ؼجکِ ّبی تَزیع

 

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

2 9 11 

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط ْبت زیعت هحیطيتَج
تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 زا٘ف : 
 اؾتا٘ساضز ضٚقٙايي ٔؼاتط -
 اؾتا٘ساضز ذاظٖ ٞاي تٛظيغ -
 اؾتا٘ساضز ضاوتٛضٞاي تٛظيغ -
 اؾتا٘ساضز واتُ ٞاي تىاض ضفتٝ زض قثىٝ ٞاي تٛظيغ -
 اؾتا٘ساضز ؾيؿتٓ ظٔيٗ زض قثىٝ ٞاي تٛظيغ -
 تاتّٛٞاي تىاض ضفتٝ زض قثىٝ ٞاي تٛظيغ اؾتا٘ساضز -
 اؾتا٘ساضز حطيٓ ذغٛط ؾْٛ -
 اؾتا٘ساضز ا٘كؼاتات تٛظيغ -

 
 زليم15ٝ
 زليمٝ 15
 زليمٝ 15

 زليم15ٝ
 زليمٝ 15
 زليمٝ 15

 زليمٝ 15
 زليمٝ 15

  

 ضايا٘ٝ -

 زيتا پطٚغوتٛض -

 ِٛاظْ اِتحطيط -

 واغص-

 ٔاقيٗ حؿاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 كا٘يوپؿَٛ آتف ٘ -

اؾتا٘ساضزٞاي قثىٝ  -
 ٞاي تٛظيغ

 

 ٟٔاضت :
 تحّيُ ٚ تطضؾي ػاليٓ ٔطتٛط تٝ اؾتا٘ساضزٞا -
 سٖ اؾتا٘ساضزٞاي قثىٝ ٞاي تٛظيغ ذٛا٘ -
 تط حؿة ٘ياظ ا٘تراب اؾتا٘ساضز ٔٛضز ٘ظط -

  

3 
4 
2 

 

 ٍ٘طـ :  
 ذٛا٘سٖ نحيح ٘مكٝ ٞا -

 ايٕٙي ٚ تٟساقت : 
 ِىتطيىي(اضت وطزٖ زؾتٍاٟٞا )حفاظت ا -
 ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق: اؾتفازٜ اظ ِثاؼ واض ٔٙاؾة، زؾتىف ٞاي ٔرهٛل ػايك -

 تٛجٟات ظيؿت ٔحيغي : 
-  
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 اظتبًذارد آهَزغ  

 ي تحّيُ آٔٛظـ  تطٌٝ -

 : عٌَاى

 ًصت هذارّبی الکتریکي در ؼجکِ ّبی تَزیع

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

6 18 24 

 ًگرغ ،  ایوٌيداًػ ، هْبرت ، 

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 زا٘ف : 

 ِٚتاغ، جطياٖ،ا٘طغي،تٛاٖ، فطوا٘ؽ  -

  وٕيات تٛاٖ اوتيٛ،ضاوتيٛ ، ظاٞطي -

 ٔطتثٝ اَٚ  ٔساضاتضٚـ تحّيُ    -

 زض قثىٝ ٞاي تٛظيغقاضغ ٚ زقاضغ ذاظٖ زاليُ   -

 يٙٛؾيضٚـ حُ ٔساضٞاي ؾ -

 ضطية ويفيت  -

 تٛاتغ تحطيه ٔساضي-

 تاتغ قثىٝ ٚ پاؾد فطوا٘ؿي  -

 ٘ٛضتٗ -لضيٝ ٞاي قثىٝ ٞاي ٔؼازَ تٛ٘ٗ -

 تاؼ تاضٞا -

 ؾٛئيچٍيط -

 وّيسٞاي فكاض لٛي  -

 ؾيؿتٓ ٞاي جثطاٖ تاض ضاوتيٛ -

 اؾتطاوچطٞاي فّعي -

 ا٘ٛاع تطا٘ؿفٛضٔاتٛضٞا -

 

 زليم15ٝ

 زليم15ٝ

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

 زليمٝ  30

 زليم15ٝ

 زليم15ٝ

 زليم30ٝ

 زليم30ٝ

 زليم30ٝ

 زليم30ٝ

 زليم30ٝ

  

 ٘مكٝ واض  -

 تاؼ تاضٞا -
 ؾٛئيچٍيط -
 وّيسٞاي فكاض لٛي  -
ؾيؿتٓ ٞاي جثطاٖ تاض  -

 ضاوتيٛ
 اؾتطاوچطٞاي فّعي -

 ضايا٘ٝ -

 زيتا پطٚغوتٛض -

 ِٛاظْ اِتحطيط -

 واغص-

 ٔاقيٗ حؿاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؿَٛ آتف ٘كا٘ي -
 ِٚت ٔتط -
 آٔپط ٔتط-
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 اظتبًذارد آهَزغ  
   ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 :  عٌَاى 
 تحلیل ٍ ًصت هذارّبی الکتریکي در ؼجکِ ّبی تَزیع

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 جٕغ ػّٕي ٘ظطي 

   

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي
 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

ات ، اثسار ، هَاد تجْیس
 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 ٟٔاضت : 
تحّيُ ٔساض ٞاي اِىتطيىي تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ ٞاي ٔتساَٚ حّمٝ، ٌطٜ ٚ  -

 جٕغ آحاض
 ٔحاؾثٝ تٛاٖ زض ؾيؿتٓ ؾٝ فاظ ؾتاضٜ ٚ ٔخّج -
 ٔحاؾثٝ ٔساضٞاي ٔٛاظي ،ؾطي ٚ ٔرتّظ -
  ٘ٛضتٖٛتطضؾي ٔساضٞاي ٔؼازَ تٛ٘ٗ ٚ  -
 ٚ قثىٝ تطضؾي اتهاَ ز -
 ا٘اِيع حاِت زائٕي ؾيٙٛؾي -
 تطضؾي ا٘تماَ تٛاٖ ٔاوعيٕٓ -
 ٔحاؾثٝ ٔمساض ٔٛحط ٚ ٔتٛؾظ -

 ٘هة تاؼ تاضٞا -

 ٘هة وّيسٞاي فكاض لٛي -

 ٘هة ؾيؿتٓ جثطاٖ تاض اوتيٛ -

 ٘هة ؾيؿتٓ ظٔيٗ ٚ ؾيؿتٓ حفاظت اظ ضػس ٚ تطق -

  
2 

 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

 

 

 ٍ٘طـ : 
 تٛظيغ ؾيؿتٓواٞف ٔيعاٖ تّفات  -

 ايٕٙي ٚ تٟساقت : 
ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ساظٜ ٌيطي وٕيت ٞاي اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي اػٓ اظ : اؾتفازٜ اظ  - 

  زؾتىف ٞاي ٔرهٛل ػايك تٝ ٍٞٙاْ واض تا فكاض لٛي ، اضت وطزٖ ، ػسْ ضطتٝ ظزٖ تٝ زؾتٍاٜ ٞا ٚ ... 
 ي انّي٘هة وّيسٞاي ايٕٙي تطاي لغغ تطق ؾيٓ  ٞا -

 ظٔيٗ وطزٖ تجٟيعات فكاض لٛي -

 ؾيٓ وكي نحيح تٝ ٘حٛي وٝ ٞيچ يه اظ ؾيٓ ٞا پاييٗ آٚيرتٝ ٘كٛ٘س. -

 اؾتفازٜ زض ض٘ج نحيح اظ ٚؾايُ ٚ اتعاض آظٔايكٍاٞي -

 تٛجٟات ظيؿت ٔحيغي : 
 تٕيع وطزٖ ضٚغٗ تطا٘ؽ  -
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  اظتبًذارد آهَزغ 

   ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 :  عٌَاى 

ادٍات ؼجکِ ّبی تَزیع َّایي ٍ زهیٌي ٍ ًصت  ثر  ًظبرت

 تجْیسات هرثَطِ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

3 15 18 

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 زا٘ف : 

 ا ٘ٛاع پايٝ ٞاي تطق ٚ واضتطز آٟ٘ا -

 ؼ آضْ ٚ واضتطز آٟ٘اا ٘ٛاع وطا -

 تجٟيعات اتهاِي قثىٝ ٞاي تطق ٚ واضتطز آٟ٘ا   -

 واضتطز زٔپط زض احساث قثىٝ تطلي -

 ٔكرهات چاَ ٞاي پايٝ ٞاي قثىٝ تطق -

 ٔؼياض ٘ظاضت تط حفط چاَ ٞاي پايٝ ٞا ٚ واضتطز آٟ٘ا  -

 ا٘ٛاع ٟٔاض پايٝ ٞا -

 

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

 زليمٝ 45

 زليمٝ 15

 زليمٝ 20

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

  

 ضايا٘ٝ -

 زيتا پطٚغوتٛض -

 ِٛاظْ اِتحطيط -

 واغص-

 ٔاقيٗ حؿاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؿَٛ آتف ٘كا٘ي -

 ِٚت ٔتط -

  آٔپط ٔتط-

 

 

 

 

 ٟٔاضت : 

 ٘هة پايٝ ٞا زض چاَ ٞا -

 ٟٔاض وطزٖ پايٝ ٞا -

 ٘هة زؾتٍاٜ تطلٍيط  -

 ٘هة ٔمطٜ ٞا -

 اي پايٝ ٞا ٘ظاضت ٚ وٙتطَ  تطحفط چاَ ٞ -

 ٘ظاضت ٚ وٙتطَ  حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٘هة پايٝ ٞا -

  

4 

2 

2 

3 

2 

2 

 

 ٍ٘طـ : 

 افعايف اؾتحىاْ قثىٝ ٞٛايي -
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  اظتبًذارد آهَزغ 

   ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 :  عٌَاى 

ادٍات ؼجکِ ّبی تَزیع َّایي ٍ زهیٌي ٍ ًصت  ًظبرت ثر 

 تجْیسات هرثَطِ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 ايٕٙي ٚ تٟساقت : 

ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ساظٜ ٌيطي وٕيت ٞاي اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي اػٓ اظ : اؾتفازٜ اظ  -

  فكاض لٛي ، اضت وطزٖ ، ػسْ ضطتٝ ظزٖ تٝ زؾتٍاٜ ٞا ٚ ... زؾتىف ٞاي ٔرهٛل ػايك تٝ ٍٞٙاْ واض تا 

 ٘هة وّيسٞاي ايٕٙي تطاي لغغ تطق ؾيٓ  ٞاي انّي -

 ظٔيٗ وطزٖ تجٟيعات فكاض لٛي -

 ؾيٓ وكي نحيح تٝ ٘حٛي وٝ ٞيچ يه اظ ؾيٓ ٞا پاييٗ آٚيرتٝ ٘كٛ٘س. -

 اؾتفازٜ زض ض٘ج نحيح اظ ٚؾايُ ٚ اتعاض آظٔايكٍاٞي -

 

 

 يؿت ٔحيغي : تٛجٟات ظ

-  
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 اظتبًذارد آهَزغ 

   ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 :  عٌَاى 

 ًصت کبثلْبی زهیٌي ٍ هتعلمبت آى کٌترل

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

3 11 14 

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 زا٘ف : 

 ا٘ٛاع ٞازيٟاي ٔٛضز اؾتفازٜ  زض واتُ  -

 ٔؼياض تطضؾي ٚ ٘هة واتُ ظٔيٙي ٚ ٔتؼّمات آٖ  -

 ٔكرهات واتُ  -

 ضٚقٟاي وا٘اَ وكي ظٔيٙي -

 ا٘ٛاع واتُ ٞا  -

 واتُ الؾتيىي ٚ پالؾتيىي  -

 ضٚقٟاي اتهاَ واتّٟا-

 ضٚـ ٞاي ٔفهُ تٙسي زض واتّٟاي فكاض ضؼيف  -

 

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

 زليم20ٝ

 زليم30ٝ

 زليم20ٝ

  

 چطخ واتُ -

 واتُ -

 ٘مكٝ واض -

 ضايا٘ٝ -

 زيتا پطٚغوتٛض -

 ِٛاظْ اِتحطيط -

 واغص-

 ٔاقيٗ حؿاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؿَٛ آتف ٘كا٘ي -

 ِٚت ٔتط -

  آٔپط ٔتط- -

 

 

 ٟٔاضت : 

 ٔحاؾثٝ جطياٖ ٔجاظ واتُ  -

زض واتُ ٚ ا٘تراب ٚ ٘هة ػايك تطضؾي ػايك ٞاي ٔٛضز اؾتفازٜ  -

 ٔٛضز ٘ظط

 تطضؾي واتُ ٞا ٚ ا٘تراب ٚ ٘هة واتُ ٔٛضز ٘ظط -

 تحّيُ ٚ تطضؾي پالٖ زض واتُ وكي -

 تطضؾي ا٘ٛاع ٔفهُ ٚ ا٘تراب ٚ ٘هة ٔفهُ ٔٛضز ٘ظط -

 اؾتفازٜ اظ چطخ واتُ -

 ٔفهُ تٙسي زض واتّٟاي فكاض ضؼيفوٙتطَ  -

  

1 

2 

 

2 

1 

2 

1 

2 

 

 



 14 

 هَزغ اظتبًذارد آ

   ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 :  عٌَاى 

 ًصت کبثلْبی زهیٌي ٍ هتعلمبت آى کٌترل

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 ٍ٘طـ : 

   واٞف ٔيعاٖ واتُ ٔؼيٛب زض قثىٝ تٛظيغ -

 

 ايٕٙي ٚ تٟساقت : 

ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ساظٜ ٌيطي وٕيت ٞاي اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىکي اػکٓ اظ : اؾکتفازٜ اظ     -

 زؾتىف ٞاي ٔرهٛل ػايك تٝ ٍٞٙاْ واض تا فكاض لٛي ، اضت وطزٖ ، ػسْ ضطتٝ ظزٖ تٝ زؾتٍاٜ ٞکا ٚ ...  

 ٘هة وّيسٞاي ايٕٙي تطاي لغغ تطق ؾيٓ  ٞاي انّي -

 ظٔيٗ وطزٖ تجٟيعات فكاض لٛي -

 ؾيٓ وكي نحيح تٝ ٘حٛي وٝ ٞيچ يه اظ ؾيٓ ٞا پاييٗ آٚيرتٝ ٘كٛ٘س. -

 اؾتفازٜ زض ض٘ج نحيح اظ ٚؾايُ ٚ اتعاض آظٔايكٍاٞي -

 تٛجٟات ظيؿت ٔحيغي :

-  
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 اظتبًذارد آهَزغ  

 ي تحّيُ آٔٛظقي  تطٌٝ -

 : عٌَاى

 اًذازُ گیری در ؼجکِ ّبی تَزیع 

 ٖ آٔٛظـظٔا

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

3 10 13 

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 زا٘ف : 

 زض قثىٝ ٞاي تٛظيغ ٚ انَٛ ا٘تراب زؾتٍاٜ زؾتٍاٟٞاي ا٘ساظٜ ٌيطي -

 ا٘ساظٜ ٌيطي تٛاٖ ٚ ا٘طغي  ضٚـ -

 ا٘ٛاع ٚؾايُ ا٘ساظٜ ٌيطي وٕيت ٞاي اِىتطيىي -

 ؾاذتٕاٖ زؾتٍاٜ ا٘ساظٜ ٌيطي -

 تّفات ٘اقي اظ ا٘تماَ ا٘طغي -

ٚاتٕتط ٚ وؿيٙٛؼ في ضٚـ ٘هة زؾتٍاٜ ٞاي ا٘ساظٜ ٌيطي اػٓ اظ :   -

 ٚ ... ٔتط

 ٔمايؿٝ اي ضٚـ ٞاي ا٘ساظٜ ٌيطي ٔؿتميٓ ٚ  -

 

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

  زليمٝ 30

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

 زليمٝ 30

 

 زليمٝ 30

  

 ٘مكٝ واض  -

 تاؼ تاضٞا -

 ؾٛئيچٍيط -

 وّيسٞاي فكاض لٛي  -

ؾيؿتٓ ٞاي جثطاٖ تاض  -

 ضاوتيٛ

 اؾتطاوچطٞاي فّعي -

 ضايا٘ٝ -

 زيتا پطٚغوتٛض -

 ِٛاظْ اِتحطيط -

 واغص-

 ٔاقيٗ حؿاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؿَٛ آتف ٘كا٘ي -

 ِٚت ٔتط -

  آٔپط ٔتط-

 : ٟٔاضت 

 ؾٙجف تٛاٖ زض جطياٖ زائٓ ٚ ٔتٙاٚب زض ؾيؿتٓ ؾٝ فاظ ٔتؼازَ -

 زيٙأيىي زؾتٍاٟٞاي ا٘ساظٜ ٌيطي اِىتطٚ اؾتاتيىي،اِىتطٚ ٘هة -

 ا٘سٚوؿيٛ٘ي ٚ ...

 ا٘ساظٜ ٌيطي جطياٖ ٚ ِٚتاغ -

 ا٘ساظٜ ٌيطي فطوا٘ؽ ٚضطية لسضت -

 ٔحاؾثٝ ٔمساض ذاظٖ تهحيح ضطية لسضت  -

 ؾتٍاٜ ا٘ساظٜ ٌيطي ٔحاؾثٝ ٔيعاٖ ذغاي ز -

ٚ  ٔٛاظي –ؾطي  زؾتٍاٜ ٞاي ا٘ساظٜ ٌيطي زض قثىٝ تٝ نٛضت تؿتٗ  -

 ٔرتّظ

  

2 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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 اظتبًذارد آهَزغ 

   ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 عٌَاى: 

 اًذازُ گیری در ؼجکِ ّبی تَزیع 

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط ت زیعت هحیطيتَجْب

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 ٍ٘طـ : 

 واٞف ٔيعاٖ تّفات ذغٛط -

 

 ايٕٙي ٚ تٟساقت : 

 ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق ،اؾتفازٜ اظ زؾتىف  -

ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ساظٜ ٌيطي وٕيت ٞاي اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي اػٓ اظ : اؾتفازٜ اظ  -

  ىف ٞاي ٔرهٛل ػايك تٝ ٍٞٙاْ واض تا فكاض لٛي ، اضت وطزٖ ، ػسْ ضطتٝ ظزٖ تٝ زؾتٍاٜ ٞا ٚ ... زؾت

 تٛجٟات ظيؿت ٔحيغي : 

-  
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 اظتبًذارد آهَزغ   

  ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 عٌَاى: 

 حفبظت از ؼجکِ َّایي ٍ زهیٌي

 

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

3 14 17 

 رغ ،  ایوٌيداًػ ، هْبرت ، ًگ

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 زا٘ف : 

 حفاظت اظ قثىٝ ٞٛايي ٚ ظٔيٙي زاليُ -

 لسضت اتهاَ وٛتاٜ زض قثىٝ ٞاي تعضي -

 ضٚـ ٞاي ٔحسٚز ؾاظي جطياٖ ذغا  -

 ٔماٚٔت ظٔيٗ    -

 ظٔيٗ وطزٖ حفاظتي ٔؼياض   -

 ِىتطيىياظٔيٗ وطزٖ ٔؼياض  -

 ضٚـ ٘هة ؾيؿتٓ اتهاَ ظٔيٗ  تط ضٚي قثىٝ ٞٛايي تطق -

 ٍٔط ٚ واضتطز آٖ   --

 

 زليمٝ 20

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

 زليمٝ 30

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

 زليمٝ 20

  

 ضايا٘ٝ -

 زيتا پطٚغوتٛض -

 ِٛاظْ اِتحطيط -

 واغص-

 ٔاقيٗ حؿاب-

 جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ -

 وپؿَٛ آتف ٘كا٘ي -

 ٔتط ِٚت -

  آٔپط ٔتط-

 

 ٟٔاضت : 

 ٔحاؾثٝ اؾتمأت اِىتطيىي قثىٝ    -

 ٔحاؾثٝ اؾتمأت زيٙأيىي قثىٝ    -

 ٚ ٘هة آٖتطضؾي واضتطز ٔحسٚز ؾاظ جطياٖ ذغا  -

 ا٘ساظٜ ٌيطي ٔماٚٔت ظٔيٗ -

 ٔحاؾثٝ عَٛ ؾيٓ ظٔيٗ -

 ٚ ٔحسٚز وطزٖ آٖتطضؾي جطياٖ ظياز جٟت زاض -

 ٚ اضافٝ تاض  تحّيُ ٚ تطضؾي اضافٝ جطياٖ -

 ٚ ٘هة تجٟيعات ٔطتٛعٝ اظ قثىٝحفاظت زيفطا٘ؿيُ  -

  

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

3 
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 اظتبًذارد آهَزغ 

  ي تحّيُ آٔٛظـ تطٌٝ -

 عٌَاى: 

 حفبظت از ؼجکِ َّایي ٍ زهیٌي

 

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

   

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي

 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

، اثسار ، هَاد  تجْیسات

 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 ٍ٘طـ : 

 واٞف ٔيعاٖ ذغا زض قثىٝ تٛظيغ  -

 

 ايٕٙي ٚ تٟساقت : 

 ٘هة وّيسٞاي ايٕٙي تطاي لغغ تطق ؾيٓ  ٞاي انّي -

 ظٔيٗ وطزٖ تجٟيعات فكاض لٛي -

 ؾيٓ وكي نحيح تٝ ٘حٛي وٝ ٞيچ يه اظ ؾيٓ ٞا پاييٗ آٚيرتٝ ٘كٛ٘س. -

 يح اظ ٚؾايُ ٚ اتعاض آظٔايكٍاٞياؾتفازٜ زض ض٘ج نح -

ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ساظٜ ٌيطي وٕيت ٞاي اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي اػٓ اظ : اؾتفازٜ اظ  -

  زؾتىف ٞاي ٔرهٛل ػايك تٝ ٍٞٙاْ واض تا فكاض لٛي ، اضت وطزٖ ، ػسْ ضطتٝ ظزٖ تٝ زؾتٍاٜ ٞا ٚ ... 

 تٛجٟات ظيؿت ٔحيغي : 

- 
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 د آهَزغ اظتبًذار 
 ي تحّيُ آٔٛظـ  تطٌٝ -

 : عٌَاى ؼبیعتگي ّب
 همبیعِ ٍ ثبالًط ؼجکِ َّایي ٍ زهیٌي ٍ رفع عیَة هرثَطِ

 ظٔاٖ آٔٛظـ

 
 جٕغ ػّٕي ٘ظطي

2 11 13 

 داًػ ، هْبرت ، ًگرغ ،  ایوٌي
 هرتجط تَجْبت زیعت هحیطي

تجْیسات ، اثسار ، هَاد 
 هصرفي ٍ هٌبثع آهَزؼي

 زا٘ف : 
 ٟاي وا٘اَ وكي ظٔيٙيضٚق -
 ٔكرهات ؾيٓ ٞاي ٞٛايي -
  تطضؾي ٚ ٘هة واتُ ظٔيٙي ٚ ٔتؼّمات آٖ ضٚقٟاي -
 ٔعايا ٚ ٔؼاية قثىٝ ظٔيٙي   -
 ٔعايا ٚ ٔؼاية قثىٝ ٞٛايي -

 
 زليمٝ 20
 زليمٝ 20

 زليم20ٝ

 زليمٝ 30
 زليمٝ 30

  

 ضايا٘ٝ - 

 زيتا پطٚغوتٛض -

 ِٛاظْ اِتحطيط -

 واغص-

 ٔاقيٗ حؿاب-

 ثٝ وٕىٟاي اِٚيٝجؼ -

 وپؿَٛ آتف ٘كا٘ي -
 ِٚت ٔتط -

  آٔپط ٔتط-

 

 ٟٔاضت : 
 تؼييٗ فانّٝ ٔٙاؾة ؾيٓ ٞاي ٞٛايي  -
 ٔحاؾثٝ ٔماٚٔت ٔرهٛل حُٕ ؾيٓ ٞٛايي -
 ٔحاؾثٝ جطياٖ ٔجاظ واتُ  -
 ٔحاؾثٝ ٔيعاٖ قىٓ ؾيٓ ضٚي قثىٝ -
 ٔحاؾثٝ ٘يطٚي ٚاضزٜ  تط ٞازي ٞا زض قثىٝ تطق -
 لطاض زازٖ ٔفهُ زض زاذُ وا٘اَ٘هة ٚ  ،تطضؾي  -

  
2 
1 
1 
2 
2 
3 

 

 ٍ٘طـ : 
 ا٘تراب ٔٙاؾة قثىٝ ٞٛايي يا ظٔيٙي   -

 ايٕٙي ٚ تٟساقت : 
 ٘هة وّيسٞاي ايٕٙي تطاي لغغ تطق ؾيٓ  ٞاي انّي -

 ظٔيٗ وطزٖ تجٟيعات فكاض لٛي -

 ؾيٓ وكي نحيح تٝ ٘حٛي وٝ ٞيچ يه اظ ؾيٓ ٞا پاييٗ آٚيرتٝ ٘كٛ٘س. -

 ازٜ زض ض٘ج نحيح اظ ٚؾايُ ٚ اتعاض آظٔايكٍاٞياؾتف -
ضػايت انَٛ ايٕٙي تطق تٝ ٍٞٙاْ ا٘ساظٜ ٌيطي وٕيت ٞاي اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي اػٓ اظ : اؾتفازٜ اظ  -

  زؾتىف ٞاي ٔرهٛل ػايك تٝ ٍٞٙاْ واض تا فكاض لٛي ، اضت وطزٖ ، ػسْ ضطتٝ ظزٖ تٝ زؾتٍاٜ ٞا ٚ ... 

 تٛجٟات ظيؿت ٔحيغي : 
-  
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تطٌٝ اؾتا٘ساضز تجٟيعات -     

 تَضیحبت  تعذاد  هؽخصبت فٌي ٍ دلیك  ًبم  ردیف

 ضايا٘ٝ 1
Ram 4GBپطزاظ٘سٜ زٚٞؿتٝ اي ،    ،

DVDRW 
٘فط 3يه زؾتٍاٜ تطاي ٞط   

 

2 
 ----------- زيتا پطٚغوتٛض

يه زؾتٍاٜ تطاي ٞط 

 واضٌاٜ

 

3 
 پايٝ تطق

  ػسز تط اي ٞط واضٌاٜ 3 -----------

پٛزض ذكه ،ويّٛيي6 وپؿَٛ آ٘ف ٘كا٘ي 4 ػسز تطاي ٞط واضٌاٜ 2    

ػسز تطاي ٞط واضٌاٜ 2 تا وّيٝ ِٛاظْ جؼثٝ وٕىٟاي اِٚيٝ 5   

     

 

 تَجِ : 

ًفر در ًظر گرفتِ ؼَد .  15تجْیسات ثرای یك کبرگبُ ثِ ظرفیت  -  
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تطٌٝ اؾتا٘ساضز ٔٛاز  -    

 تَضیحبت   تعذاد هؽخصبت فٌي ٍ دلیك  ًبم  ردیف

1 
 واغص ٘مكٝ وكي

  ػسز 5تطا ي ٞط ٘فط  واغص واِه

2 

3 

٘مكٝ وكئساز   

 ِٛاظْ اِتحطيط

H - ً٘ٔساز ٞاي ذكه ٚ وٓ ض   

 ٔساز،ذٛزواض،تطاـ،پان وٗ

ػسز 2تطا ي ٞط ٘فط   

ػسز 1تطا ي ٞط ٘فط   

 

 

     

     

 

 تَجِ : 

حبظجِ ؼَد ًفر ه 15هَاد ثِ ازاء یك ًفر ٍ یك کبرگبُ ثِ ظرفیت  -  
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تطٌٝ اؾتا٘ساضز اتعاض  -                    

 تَضیحبت  تعذاد  هؽخصبت فٌي ٍ دلیك  ًبم  ردیف

1 
 ٘مكٝ ٞاي تطلي

ا٘ٛاع ٘مكٝ ٞاي اِىتطٚ٘يىي ٚ ؾيٓ وكي 
 تطلي

 3يه ػسز  تطاي ٞط 
 ٘فط

 

2 
 وٕط تٙس ايٕٙي

  واضٌاٜػسز تطاي ٞط 5 -----------

ِي آِٛٔيٙيٛٔي زٔپطٞاي تيٗ وا٘ا زٔپط 3
 ٌٚاِٛا٘يعٜ

  واضٌاٜػسز تطاي ٞط 5

4 
 وطاؼ آضْ

  واضٌاٜػسز تطاي ٞط 5 وطاؼ آضْ ٌاِٛا٘يعٜ ٌطْ

5 
 فيٛظ  

ػسز تط اي ٞط  3 فيٛظ فكٍٙي ؾٝ فاظ ٚ تىفاظ 
 واضٌاٜ

 

  واضٌاٜػسز تطاي ٞط 5 همرُ ّبی ظیلیکَى راثر ٔمطٜ 6

 ؾيٓ ٞاي افكاٖ ذظ زاض  ؾيٓ 7

 

  ط ٌاضٌاٜ ٔتط تطاي ٞ 50

ػسز تط اي ٞط  2 تٛظيغ تطا٘ؿفٛضٔاتٛضٞاي ضٚغٙي تطا٘ؿفٛضٔاتٛض 8
 واضٌاٜ

 

  ٔتط تطاي ٞط ٌاضٌاٜ 50 ته ضقتٝ اي (NYY)واتُ ٞاي ظٔيٙي واتُ  9

ػسز تط اي ٞط  3 ----------- وات اٚت فيٛظ 10
 واضٌاٜ

 

  واضٌاٜػسز تطاي ٞط 5 ٞيٛوي 3490ٔيٍط آ٘اِٛي  ٍٔط 11

ٌاِٛا٘يعٜ جٟت زوُ  8ٚ  6ؾيٓ ٟٔاض  ٟاضؾيٓ ٔ 12

 ٟٔاضي

  ٔتط تطاي ٞط ٌاضٌاٜ 50

13 

 ِٚت ٔتط 

 ٚ ويّٛ ِٚت ٔتط فكاض لٛي ACِٚت ٔتط 

(PT/100) 

 3يه ػسز  تطاي ٞط 

 ٘فط

 

14 

 آٔپط ٔتط

 ٚ (CT/1) زض ض٘ج ٞاي ACآٔپط ٔتط 

(CT/5) 

 3يه ػسز  تطاي ٞط 

 ٘فط

 

15 
 وؿيٙٛؼ في ٔتط

طوا٘ؽ ٔتط تا ِٚتاغ وؿيٙٛؼ في ٔتط ٚ ف

 ِٚت 380ِٚت ٚ  220ٞاي 

 3يه ػسز  تطاي ٞط 

 ٘فط
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تطٌٝ اؾتا٘ساضز اتعاض  -                    

 تَضیحبت  تعذاد  هؽخصبت فٌي ٍ دلیك  ًبم  ردیف

16 
 ٔاقيٗ حؿاب

ٞط ٘ٛع ٔاقيٗ حؿاب لاتُ اؾتفازٜ ٔي 

 تاقس.
 ٘فط يه ػسز 3تطاي ٞط

 

17 
 يا چالٛيي اي وّيس تيغٝ وّيس زؾتي

 3يه ػسز  تطاي ٞط 

 ٘فط

 

18 
 اي يا چالٛيي وّيس تيغٝ وّيس زؾتي

 3يه ػسز  تطاي ٞط 

 ٘فط

 

19 

 وّيس ذٛزواض
 وّيس فكٍٙي 

 3يه ػسز  تطاي ٞط 

 ٘فط

 

 3يه ػسز  تطاي ٞط      20حسيسٜ فطاانّي ٔٛجٛز زض تاظاضؾايع حسيسٜ تط 20

 ٘فط

 

21 
 زؾتٍاٜ ذٓ وٗ

ػسز تط اي ٞط  3 ايطاٖ : ضذٓ وٗ تطلي ؾاذت وكٛ

 واضٌاٜ

 

22 
 ؾٛٞاٖ فّعي  ؾٛٞاٖ

 3يه ػسز  تطاي ٞط 

 ٘فط

 

23 
 ٌيطٜ ِِٛٝ ٌيط

ػسز تط اي ٞط  3 ٌيطٜ ِِٛٝ ٌيط ضٚٔيعي

 واضٌاٜ

 

24 
 وٕاٖ اضٜ

ػسز تط اي ٞط  3  وٕاٖ اضٜ آٞٗ تط + تيغ

 واضٌاٜ

 

25 
 تٛـ

clamp) (cable:RK تؿت 

 100تا 8ؾا٘تيٕتط  ؾايع  2ػطو 

  ػسز 3تطاي ٞط ٘فط  

26 
 واتّكٛ

 واتّكٛ يا ؾط ؾيٓ ٞاي ٔؿي
KL - 6 

  ػسز 3تطاي ٞط ٘فط

 پالن واتُ  RK         پالن واتُ 27

 ؾا٘تيٕتط 2ٚ  1/5ػطو 

  ػسز 3تطاي ٞط ٘فط

http://www.bast.ir/bast.htm
http://www.bast.ir/bast.htm
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تطٌٝ اؾتا٘ساضز اتعاض  -                    

ؽخصبت فٌي ٍ دلیك ه ًبم  ردیف  تَضیحبت  تعذاد  

  ػسز تط اي ٞط واضٌاٜ 3 فّعي ا٘تماَ لطلطٜ لطلطٜ 28

29 
ِِٝٛ  ِِٝٛISIRI 11105 pvc 

  يه ٔتط تطاي ٞط ٘فط

30 
 آچاض ِِٛٝ ٌيط آچاض ِِٛٝ ٌيط

  ٘فط 3ػسز  تطاي ٞط  يه

  ٘فط 3يه ػسز  تطاي ٞط  جؼثٝ تمؿيٓ ؾيٓ ضٚواض جؼثٝ تمؿيٓ 31

 

 تَجِ :  

اثسار ثِ ازاء ّر ظِ ًفر هحبظجِ ؼَد . -  

 

http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=11105.PDF
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 ٔٙاتغ ٚ ٘طْ افعاض ٞاي آٔٛظقي ) انّي ٔٛضز اؾتفازٜ زض تسٚيٗ ٚ آٔٛظـ اؾتا٘ساضز ( -

 ٘اقط يا تِٛيس وٙٙسٜ ٔحُ ٘كط ؾاَ ٘كط ٔتطجٓ ِٔٛف ػٙٛاٖ ٔٙثغ يا ٘طْ افعاض ضزيف

تجْیسات ٍ طراحي ؼجکِ  1

 ّبی َّایي تَزیع ثرق،

آهَزغ عبلي   تْراى 1387 ---- کرین رٍؼي هیالًي،

 صٌعت آة ٍ ثرق

ّبدی -علي هعگری کبرگر ؼجکِ ّبی ثرق 2

 لٌبد

 صفبر تْراى 1383 ----

3       

4       

5       

 

 

 ٞاي آٔٛظقي ) پيكٟٙازي ٌطٜٚ تسٚيٗ اؾتا٘ساضز ( ػالٜٚ تط ٔٙاتغ انّي  ؾايط ٔٙاتغ ٚ ٔحتٛا -

 ِٔٛف / ِٔٛفيٗ ؾاَ ٘كط ٘اْ وتاب يا جعٜٚ ضزيف
 ٔتطجٓ/

 ٔتطجٕيٗ
 تٛضيحات ٘اقط ٔحُ ٘كط

اصَل ٍ کبرثرد  1

 دظتگبّْبی اًذازُ گیری

اظذ اهلل  1384

 کبظوي

 ------ صفبر تْراى ----

هععَد  1382 1ثرق صٌعتي  2

 ؼبّذی

 ---- دیجب گراى تْراى -----

ؾيؿتٕٟاي تٛظيغ  3

 ا٘طغي اِىتطيىي 

-آئيٙي 1380

 جاجطٔي

آٔٛظـ ػاِي نٙؼت  تٟطاٖ ----

 آب ٚ تطق

---- 

4        

5        
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 فٟطؾت ؾايت ٞاي لاتُ اؾتفازٜ زض آٔٛظـ اؾتا٘ساضز

 

 

www.tavanir.org. 1. 

2. www.nri.ac.ir 

3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 

 

 

 

 


