
    کتاب همراه هنرجو
 

رشتۀ الکتروتکنیک
گروه برق و رایانه

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایه دوازدهم

 دورۀ دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، 
تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون 
کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

کتاب همراه هنرجو ) رشتۀ الکتروتکنیک( ـ 212265                                      نام کتاب:       
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش  مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
احسان پرهیزکار، علیرضا حجرگشت، مجتبی انصاری پور )بخش تخصصی(،  شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
احمدرضا دوراندیش، حسن آقابابایی، ابراهیم آزاد، مهدی اسماعیلی، افشار بهمنی 

و محمد کفاشان )بخش مشترک( )اعضای شوراي برنامه ریزي و تألیف(
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مدیریت آماده سازی هنری:   

جواد صفری  )مدیر هنری( ـ زهرا ایمانی نصر )صفحه آرا(            شناسه افزوده آماده سازی: 
ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوي( تهران: خیابان ایرانشهر شمالي                               نشانی سازمان:  

                          1584747359 پستي:  کد   ،  88309266 دورنگار:  ـ 88831161 ،   9 تلفن:   
www.irtex tbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص  تهران  ایران :  کتاب هاي درسي  نشر  و  شرکت چاپ                                             ناشر :   
 ،44985160 دورنگار:  ـ44985161،  تلفن:5  خش(  )دارو پ خیابان61  کرج ـ 

صندوق پستي: 139ـ 37515
                                       چاپخانه:   شرکت چاپ ونشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«

چاپ اول 1397               سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 3263 - 8           978 - 964 - 05 - 3263 - 8 شابک



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور 
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از 

اتکای به اجانب بپرهیزید.
َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



فصل 1 : شایستگی های پایه فنی  ..............................................................................................................1

فصل 2: یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات  ................................................................15

فصل 3: دانش فنی، اصول و قواعد، قوانین و مقررات، روابط و فرمول ها و دستورالعمل ها  .............71

فصل 4: فناوری، استانداردها و تجهیزات  .............................................................................................77

فصل 5: ایمنی، بهداشت و آرگونومی  ....................................................................................................89

فصل 6: شایستگی های غیر فنی  .............................................................................................................99

فهرست



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ ١ و…( کارگاه ١2

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
١ ریاضی 1و2و3 

4 زیست شناسی 

5 شیمی

6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
١ الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی

3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 

5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
١ دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی

3 شــش کارگاه تخصصی 8 

ساعته در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز 
شامل 1 یا 2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شــغل در محیط کار 
است.

 ارزشــیابی هر پودمان به صورت مســتقل انجام می شــود و اگر 
در پودمانی نمره قبولی کســب نگردد تنهــا همان پودمان مجدداً 

ارزشیابی می شود.

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي گویند. 
به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند. 

  شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد. 
 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 

داشت. توجه  همزمان 
انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي( 

 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 
 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 

 را کسب کرد.
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب شایستگی 

است.

شایستگی )کل(

 اجزا و عناصر به صورت جداگانهشایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي





فصل 1

شایستگی های پایه فنی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی

ریاضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره

s
Lh h= +

2
2

4



4

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 

 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطۀ a از دامنۀ خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

a است.
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ 

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′(x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′(x) ± v′(x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′(x)+v(x).u′(x).  

f(x) =u(x)/v(x)    v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]           dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

عصبی       ماهیچه ای                     خونی

     استخوانی         خونی          غضروف       عصبی       ماهیچه ای

    پوست             مغز          استخوان         کلیه              قلب

عصبی           تنفس          اسکلتی       گوارش    انتقال مواد 

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیة حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیة حسی

بخش آهیانه

بخش پس سری

بخش گیجگاهی

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی
دهلیز راستدهلیز چپ

سیاهرگ ششی

دریچة سینی سرخرگ آئورت 

دریچة سه لختی دریچة دو لختی 

دریچة سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن چپ

بطن راست

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1

سرخرگ ششی
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن

236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب

790گرانیت
800بتون
840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول

3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
کهکشان راه شیری                                   1041×7
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
باکتری                                               10-15×1
1/6×10-27 هیدروژن                                     اتم 
9/11×10-31 الکترون                                         

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
سن زمین                                         1017×1/43
انسان                               109×2 میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1 قلب                      عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت
mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری 
اطالعات



16

جدول 1ـ انواع کنتاکتورها

IEC 60947-4-1 رده بندی بهره برداری از کنتاکتورها مطابق استاندارد

نوع کاربردکنتاکتورنوع بار 

AC

AC-1بارهای غیرالقایی یا اندکی القایی ـ کوره مقاومتی

AC-2 موتور روتور سیم پیچی: راه اندازی ـ خاموش کردن

AC-3موتور روتور قفسی: راه اندازی ـ خاموش کردن حین کار

AC-4 موتور روتور قفسی: راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم، تغییر
جهت ـ ترمز

AC - 5a قطع و وصل المپ های تخلیه در گاز

AC-5bقطع و وصل المپ های رشته ای

AC-6aقطع و وصل بانک های خازنی

AC-6bقطع و وصل برای ترانسفورماتورها

AC-7aبارهای کم القایی لوازم خانگی مثل هم زن و مخلوط کن

AC-7bبارهای موتوری لوازم خانگی مثل هواکش ها و جاروی برقی مرکزی

AC-8a فرمان موتور کمپرسورهای خنک ساز کاماًل بسته با وصل مجدد دستی
رهاساز اضافه بار

AC-8b فرمان موتور کمپرسورهای خنک ساز کاماًل بسته با وصل مجدد دستی
رهاساز اضافه بار

DC

DC-1بارهای القایی یا اندک القایی ـ کوره مقاومتی

DC-3 موتورهای شنت: راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم. تغییر جهت
ـ ترمز دینامیکی 

DC-5 موتورهای شنت: راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم. تغییر جهت
ـ ترمز دینامیکی 

DC-6 قطع و وصل برای المپ های رشته ای
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ـ  v 415جریان کنتاکتورجریان بی متالجریان فیوز ـ  v 220ولتاژ  v 380ولتاژ 440 ولتاژ 240
AAAHPKWHPKWHPKW
1/690/50/37ـ21

2/590/750/550/50/37ـ41/6ـ2
2/5910/7510/75ـ41/6ـ2
491/51/11/51/10/750/55ـ  62/5  ـ4
4921/521/510/75ـ42/5ـ6
6932/232/21/51/1  ـ84  ـ6

69434321/5  ـ124ـ  8
ـ  125/5ـ  8   8953/7
10165/5431/2ـ127ـ10
13167/55/55/75/543ـ1610ـ12
1516107/5107/55/54ـ2013ـ16
181612/59ـ2013ـ16
252513/5107/55/5ـ  2518ـ20

252515111511ـ  2518
324020152015107/5ـ4023ـ32

40402518/52518/513/510ـ4030
404030221511ـ4030

ـ  6338  ـ50   506335253022
ـ  6348   576320302015
ـ  6348   5763453340302518/5
ـ  6357   66635037
8080604550373022  ـ8066

10512570506045ـ  10075
125125805975554030ـ  12595
1251259065ـ  12595
16020010075100755037ـ160120
1602006045ـ160120
95250ـ  200200125901259055ـ  200150
250260150110150110ـ250160
250260175132ـ250160
31526020015017513210075ـ250200
40045022516522016012590ـ315250
400450250185150105ـ400250
ـ  400315   500450300220270200
ـ  400315   500450350250300220175135
630630400290350290220160  ـ630400
ـ 630500   800630430315

جدول انتخاب کنتاکتور، بی متال و فیوز
جدول 2ـ برای استفاده موتورهایی که به صورت مستقیم )یک ضرب( به شبکه متصل می شوند
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جدول  3ـ ابعاد استاندارد تابلوهای دیواری و ایستاده

عرض تابلو ردیف
)میلی متر(

ارتفاع تابلو 
عمق تابلو )میلی متر()میلی متر(

150ـ200ـ250ـ1250350300

150ـ200ـ250ـ2300400300

150ـ200ـ250ـ3400500300

150ـ200ـ250ـ4400600300

150ـ200ـ250ـ5500700300

150ـ200ـ250ـ6600800300

150ـ200ـ250ـ7700900300

150ـ200ـ250ـ88001000300

150ـ200ـ250ـ99001100300

جدول 4ـ ابعاد استاندارد سلول های ایستاده

عرض تابلو ردیف
)میلی متر(

ارتفاع تابلو 
)میلی متر(

عمق تابلو 
)میلی متر(

پایۀ شاسی 
)میلی متر(

ارتفاع تمام شده 
)میلی متر(

16002000600

2100ـ1002200ـ200 28002000600

38002000800
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جدول 5  ـ استاندارد های قطعات مورد نیاز در تابلوسازی برق

جدول6  ـ انتخاب وسایل فرمان و حفاظت تابلوهای سیستم موتورهای سه فاز برقی
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ادامه جدول 6

ادامه جدول 6

ادامه جدول 6
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ادامه جدول 6

ادامه جدول 6
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ادامه جدول 6

ادامه جدول 6
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جدول 7ـ اندازه شینۀ مورد نیاز در تابلو
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جدول8  ـ مشخصات خازن های کتابی 400  ولت 50 هرتز

)kg( وزن)mm( )(ابعاد ) پهنا × طول × ارتفاعA( جریان نامی)Kvar( قدرت

3/600250 × 240 × 757/25

3/800250 × 240 × 7510/87/5

4/300250 × 240 × 7514/410

4/500250 × 240 × 751812/5

4/600250 × 240 × 7521/715

6/300250 × 240 × 7528/820

7/100250 × 380 × 1003625

8/300250 × 380 × 11543/230

9/800250 × 380 × 13057/640

11/300250 × 380 × 1707250

13/400250 × 380 × 19086/460

جدول 9ـ انتخاب فیوز و کنتاکتور مناسب برای هر ظرفیت

)AC3( حداقل جریان کنتاکتور)A( فیوز مناسبCurrent )A()Kvar( قدرت

12 A10 A7/25

18 A16 A10/87/5

25 A20 A14/410

32 A25 A18/0512/5

65 A50 A36/125

115 A100 A72/250

185 A160 A108/275

225 A200 A144/3100
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 )f = tan φ 1 . - tan φ 2( f یا K جدول 10ـ فاکتور

ضریب توان واقعیضریب توان مطلوب

1/000/980/950/920/900/850/80cos  φtan   φ

3/182/982/852/752/702/362/430/32/18
2/962/762/632/522/482/342/213/322/96
2/772/562/442/342/782/952/023/363/34
2/592/392/262/172/101/971/840/362/59
2/432/332/112/011/951/811/680/382/43
2/792/091/961/871/811/671/543/402/29
2/161/961/831/731/861/541/614302/16
2/041/841/711/611/561/431/290/442/04
1/931/731/601/501/451/311/180/461/93
1/831/621/501/401/341/211/080/481/83
1/731/531/401/311/251/110/980/501/72
1/641/441/211/221/161/030/890/521/64
1/561/261/221/122/070/940/810/541/56
1/481/281/151/051/000/860/730/561/48
1/401/201/080/980/920/780/650/581/40
1/331/121/000/910/850/710/580/601/33
1/201/100/970/870/810/680/550/611/20
1/271/060/920/890/780/650/520/621/27
1/231/030/900/810/750/610/180/631/23
1/201/000/870/770/720/580/450/641/20
1/110/903/780/680/630/490/360/671/11
1/080/880/750/650/590/460/361/681/08
1/050/850/720/620/560/430/300/691/05
1/020/820/690/590/540/400/270/701/02
0/990/790/660/570/510/370/240/710/99
0/960/760/640/540/480/340/310/720/96
0/940/760/610/510/450/370/190/730/94
0/910/710/580/480/220/290/160/740/91
0/880/680/550/260/200/260/120/750/87
0/860/650/520/120/270/220/110/760/86
0/830/620/500/100/220/210/080/770/82
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شکل 1ـ سیم استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق ـ نوع سه فاز.                                             
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شکل 2ـ شماتیک سیستم توزیع نیروی برق در سطح.
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شکل 3ـ تابلوی اصلی
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شکل 4ـ شماتیک توزیع نیروی برق در ارتفاع.
 

طبقه همکف
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شکل 5ـ شماتیک تابلوی اصلی توزیع نیروی برق سیستم تهویه مطبوع و هواکش ها.
)برای سیستم قطع خودکار جریان هوای هر منطقه در صورت عملکرد اعالم حریق آن منطقه در مواقع آتش سوزی(
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شکل 6ـ انواع رله های قابل برنامه ریزی و نوع برنامه

شکل 7ـ ارتباط داخلی رله های قابل برنامه ریزی
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شکل 8ـ عملگرها و نوع برنامه
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شکل 10ـ کلید مینیاتور خودکار و شمای فنی آن

شکل 9ـ توابع عمومی )GF( در صفحه نمایش
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شکل 11ـ انواع راه اندازی موتور الکتریکی

شکل 12ـ منحنی انواع کلیدهای مینیاتور خودکار
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شکل 13ـ نمودار ساعت تشخیص اتصاالت سه شاخه و پنج شاخه )تک فاز و سه فاز(

شکل 14ـ شینه بندی ستاره ـ مثلث
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شکل 16ـ ستاره ـ مثل چپ گرد و راست گرد

شکل 18ـ چیدمان عمومی مدار ستاره ـ مثلث چپگرد ـ راستگرد قدرت مستقل

IP شکل 15ـ درجه حفاظت

شکل 17ـ چیدمان عرض و طول
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شکل 19ـ جانمایی در شینه بندی تابلو

شکل 20ـ تقسیم بندی انواع تابلو

تابلوی موقت کارگاهی

تابلو برای تأسیسات خاص

تابلوی توزیع معمولی

تابلوی قدرت توزیع تابلوی مجرای شیشه ای

تابلوی قدرت کلید و کنترل آالت
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شکل 21ـ مدار راه اندازی موتور سه فاز کنترل از دو نقطه
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شکل 22ـ مدار یکی پس از دیگری
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شکل 23ـ مدار چپ گرد ـ راست گرد با حفاظت کامل
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شکل 24ـ مدار چپ گرد ـ راست گرد سریع
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شکل 25ـ  مدار چپ گرد ـ راست گرد )نوع دیگر(
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شکل 26ـ راه اندازی ستاره مثلث اتوماتیک
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واژگان تخصصي بخش اول

انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 Low Current
Systems

سیستم های جریان 
ضعیف

Network Crimp Tools آچار پرس شبکه 
)سوکت زن(

Coaxial Cable کابل هم محور BNC crimp Tools BNC آچار پرس

 UTP
 (Unshielded
Twisted Pair)

Cable

کابل UTP )زوج 
تابیده بدون حفاظ(

Hexagonal crimper پرس 6 گوش زن

 STP )Shielded
Twisted Pair(

Cable

کابل UTP )زوج 
تابیده حفاظ دار( Punch Krone Tools آچار پانچ کرون

Shield حفاظ )زره( BNC)Bayonet Neill–
Concelman(

یک نوع فیش
مخفف نام سازندگان 

آن است

Insulation عایق  RCA)Radio Corporation
of America(

یک نوع فیش
مخفف کلمات داخل 

پرانتز

Sheath )jackat( غالف )روپوش( IECـTV Connector IEC اتصال تلویزیونی

 Category5
)Cat5( رسته5 )کت5( Fـtwist on  F پیچی

 Thicker copper
Core

مغزی مسی ضخیم FـCrimp on F پرسی

 Thinner copper
Core

مغزی مسی نازک BNC solder BNC لحیمی

Foil Shielding حفاظ فویل دار BNC patch Cable BNC فیش کابل

 Braided
Shielding

حفاظ بافته BNCـFemale to RCA ـ
 Male Adapter

 BNC مبدل مادگی
RCAبه نری
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 Braided
Shielding

حفاظ بافته Rouler door درهاي کرکره اي

 fire resistant
cable

کابل مقاوم در برابر 
حریق

 sliding automatic door
operator

عملکرد در خودکار 
کشویي

Intercom System در بازکن Video Door Entry دربازکن تصویری

Electric Lock قفل برقی Door station صفحه جلوی در

Microphone میکروفن Handset گوشی

Camera دوربین Doorbell زنگ در ورودی

Resolution وضوح تصویر Residential monitor station

 Contrast
Brightness

روشنایی تصویر Residential station تابلوی داخل 

Master monitor 
station

ایستگاه پایش اصلی Power Supply منبع تغذیه

Sub master 
monitor station

ایستگاه پایش زیر 
مجموعه اصلی Mounting positions وضعیت های نگهداری

call button panel دکمه صحبت پانل image view area ناحیه تصویر

 Door Release
Button

دکمه بازکن در Entrance Station ایستگاه ورودی

Sectional door
درهای سقفی چند 

تکه Call talk LED
ال ای دی هنگام 

صحبت

Swing door درهای لوالیی Siliding door درهای کشویی

 Fire Alarm
System

سیستم اعالم حریق Ionization Smoke Detector دتکتور دودی یونی
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 Detection
System

سیستم ردیابی 
)تشخیص(

 Optical)Photoelectric(
Detector

دتکتور نوری

 Manual Call
Point)MCP( شستی اعالم حریق Heat Detector دتکتور حرارتی

 Fire Alarm
control panel

تابلو اعالم حریق Bell /Horn/ Speaker زنگ/ بوق/ بلندگو

 Conventional
 Circuit

مدار متعارف Strobe Light چراغ چشمک زن

 Automatic Fire
 Alarm

اعالم حریق خودکار  Remote Indicator
چراغ ریموت 

اندیکاتور

 Addressable
System

سیستم آدرس پذیر Beam Detector دتکتور پرتویی

Loop Circuit مدار حلقوی Indoor/Outdoor sounder آژیر داخلی/ بیرونی

EndـOfـ
 Line)EOL(

Device
قطعه انتهای خط Fix Detector آشکارساز ثابت

Base detector پایه دتکتور Rate Of Rise Detector دتکتور نرخ افزایشی

Battery Rack کابینت باتري Work time تایمر تنظیم زمان کار

 Automatic
 Voltage

 Regulation
)AVR(

تنظیم کننده اتوماتیک 
ولتاژ Pause Time

تایمر تنظیم زمان 
توقف

Gear –Motor دستگاه اصلی Power تریمر تنظیم زمان 
توقف

Flash–light المپ فالشر Memorization LED Selef
نشانگر شناسایی 

ریموت

Antenna آنتن Step مرحله



47

Kry selector کلید استارت بیرونی Courtesy
محل اتصال المپ 

روشن 
یکسره

Photocell چشمی Open Gate LAmp
محل اتصال المپ 
روشن در حالت 

باز بودن در

Small column ستون نصب چشمی Kick back / extra ـ push
حالت پس زنی و 

فشار اضافی

Rack ریل Muinimodnoc حالت اشتراک

Limit Switch
براکت های تنظیم 

میکروسوئیچ Single Wing حالت تک لنگه

Warning Sign عالمت هشدار  Uninterruptable Power
Systems)UPS(

منابع تغذیه اضطراری 
بدون تأخیر

Stop Locks استپ مکانیکی On – Line UPS یو پی اس آن الین

Line Interactive
یو پی اس الین 

اینتراکتیو Off – Line
یو پی اس مصرف 

کننده

Entrer تأیید Tilt door
درهای زیر سقفی یک 

تکه چرخان

 USB )Universal
Serial Bus( نوعی فیش Roller door درهای کرکره ای

Keybord صفحه کلید PIR حسگرهای مادون 
قرمز

indictor نشانگر RX گیرنده

Pen drive/
 External hard

disk
حافظه خارجي TX فرستنده

 IR sensor
Extend cable

ir کابل سیار حس گر Transmiter فرستنده
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 DVR Remote
Control

کنترل دستگاه ضبط 
دیجیتال

Reciever گیرنده

Mother board برد اصلي Blinker/Flasher المپ چشمک زن

PVC پلی اتیلن کلراید Open Gatelamp
المپ نشانگر 

باز بودن در

Burglar System سیستم اعالم سرقت Courtesy Lamp
المپ های روشن 
کننده اطراف در

Duct detector دتکتور کانالی Backup Battery باتری پشتیبان

Smoke detector نشان گر دود Automatic Door Operators عملکرد در خودکار

Shock Sensor حسگر ضربه Glass break detector
آشکارساز شکست 

شیشه

Tamper دستکاری Motion Detector آشکارساز حرکتی

Microphone میکروفون Titi (Tilt) تیلت

VGA/ RGB صورت های ورودی Switcher انتخاب کننده تصویر

VGA/BNC صورت های کانکتور By pass کنار گذر

RS485 پورت ارتباطی Auto خودکار )اتوماتیک(

 Passive Infrared
Detector)PIR(

آشکارساز مادون قرمز 
پسیو

Home تصویر ثابت

Camera Housing کاور دوربین Audio کانال ورودی صدا

 Bracket_ Base _
Mount

پایه دوربین Video کانال ورودی تصویر

Controller کنترل کننده Quad کواد

Zoom اندازه Out نشان دهنده کانال

IRIS میزان عبور نور از لنز 
دوربین 

Freeze ثابت کردن



49

 واژگان تخصصي بخش دوم 

انگلیسی فارسی

Addressable System سیستم آدرس پذیر

Addressable آدرس پذیر

AGC کلید کنترل بهره 
اتوماتیک

ALC کنترل نور خودکار

Alternating current 
(AC) :     جریان متناوب

AL کاید تعیین نوع 
خروجی

Ammeter آمپرمتر

Ampactiy جریان مجاز

Ampere آمپر

Amplifier تقویت کننده

Antenna آنتن

Approved By تصویر کننده

Arcing قوس

Assemble مونتاژ

ASTM : American 
Standard

استاندارد سیستم 
آمریکا

Audio کانال ورودی صدا

Auto iris دریچه نور

Auto IRiS اتصال سیم لنز

Autoiris لنزهای قابل تنظیم 
خودکار

Automatic Door 
Operators عملکرد در خودکار

Automatic Fire Alarm  اعالم حریق خودکار

Automatic Voltage 
Regulation(AVR)

تنظیم کننده 
خودکار ولتاژ

Auto اتوماتیک

Auto خودکار )اتوماتیک(

Backup Battery باتری پشتیبان

Backup باتری پشتیبان

Ballast باالست

Base detector پایه دتکتور

Base ـ mount ـ Bracket پایه دوربین

Bath حمام

Battery Rack کابینت باتری

Battery Rack کابینت باتري

Battery/
Fault Supply Power المپ
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BAT ترمینال اتصال 
باتری

Beam Detector آشکارساز دودی 
اشعه ای

Beam Detector دتکتور پرتویی

Beam sensor photo cell حسگرهای مادون 
قرمز

Bed خواب

Bench Grinder سنگ سنباده

Bend Conduit لوله خم کن

Bimetal دو فلزی

BLC کلید تنظیم نور 
زمینه

Blinker/Flasher المپ چشمک زن

Blinker المپ چشمک زن 
)فالشر(

Block Terminal بلوکي پیچي

BNC crimp Tools NCB آچار پرس

BNC patch Cable BNC فیش کابل

BNC solder BNC لحیمی

BNC(Bayonet Neill–
Concelman)

یک نوع فیش
مخفف نام 

سازندگان آن است

BNC یک نوع فیش

BNCـFemale to RCA ـ
Male Adapter 

مبدل مادگی 
BNC به نری

RCA

Bonding  هم بندی

Box junction جعبه اتصاالت

Bracket_ Base _ 
Mount پایه دوربین

Braided Shielding حفاظ بافته

BS : British Standard

Burglar System سیستم اعالم 
سرقت

Button ـ شستی دگمه 

Buzze بیزر

By pass کنار گذر

By pass بای پس

Cablex کابل

Cable کابل

Cadweld جوش انفجاری

call button panel دکمه صحبت پانل

Camera Housing کاور دوربین

Camera دوربین

Category5 (Cat5) رسته5 )کت5(

Caution توجه
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CCVE سیستم های 
تلویزیونی مدار بسته

CD Drive دریچه نور

CFL (compact 
Flourcent lamp)  المپ کم مصرف

Change over switch کلید تبدیل

Checked BY کنترل کننده

Circuit مدار

Client کارفرما

Coaxial Cable کابل هم محور

Com (Common) مشترک

Combination Pliers انبردست

Commercial تجاری

Compact fluorescent 
lamp المپ فلورسنت

Conductor هادي ، رسانا

Conductor هادی

Conduit bender  لوله خم کن

Conduit  لوله فوالدي

Contrast Brightness روشنایی تصویر

Controller کنترل کننده

Conventional Circuit مدار متعارف

Conventional متعارف

Counter کنتور )شماره انداز(

Courtesy Lamp
المپ های 

روشن کننده 
اطراف در

Courtesy Lamp المپ های روشن 
کننده اطراف در

Courtesy محل اتصال المپ 
روشن یکسره

CPR  )…( احیای )قلبی 
– ریوی(   

Cross switch کلید صلیبی

Current جریان

Cutting Pilers سیم چین

Date تاریخ

De Scription شرح

Designed By طراح

Detail جزئیات

Detection System سیستم ردیابی 
)تشخیص(

Detector آشکار ساز

device (Rcd)
رله حافظ جان ـ 
رله محافظ جریان 

نشتی

Dialer تلفن کننده

Dimmer دیمر ـ کنترل کننده 
شدت نور
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Dimmer دیمر

Direct current (DC)  جریان مستقیم 

Disconnect قطع کردن

Door opener درب بازکن

Door Release Button دکمه بازکن درب

Door station صفحه جلوی در

Doorbell زنگ در ورودی

Doorbell زنگ خبر ، زنگ در 
ورودي

Double disc wall 
chaser

 فرز دوخط زن دیوار

DP ( Distribution 
Panel ) تابلوی توزیع :

Drawn By ترسیم کننده

Duct detector دتکتور کانالی

DVR Remote Control

DVR Remote Control کنترل دستگاه 
ضبط دیجیتال

Earthing System سیم اتصال زمین

Earth زمین

EE/AL کلید دو حالته

ELC شاتر الکترونیکی 
داخلی

ELC حسگر تصویری

Electric Lock قفل برقی

Electrical energy انرژی الکتریکی

Electrical Shock شوک الکتریکی

Electrician برق کار

EndـOfـLine(EOL) 
Device قطعه انتهای خط

Energy losses تلفات انرژی

Entrance Station

Entrer تأیید

Equipment grounding زمین کردن وسایل

Evacuate
شستی برای به صدا 

درآوردن آژیر به 
صورت دستی

Face plate صفحه کلید

Factory کارخانه

Fault Sounder المپ

Fault عیب

Ferrules بند پوتیني

Field رشته

Fire Alarm Control 
Panel تابلو کنترل مرکزی

Fire Alarm control 
panel تابلو اعالم حریق

Fire Alarm System سیستم اعالم حریق
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fire resistant cable کابل مقاوم در برابر 
حریق

Fire حریق

Fish Tap فنر سیم کشی

Fishtape فنر

Fix Detector آشکارساز ثابت

Fix ثابت

FIX آشکارساز ثابت

Flashـlight المپ فالشر

Flexible conduit  لوله فوالدي
خرطومي 

Flexible افشان

Fluorescent فلورسنت

Fluorescent فلوئورسنت

FOCUS نوعی شستی

Foil Shielding حفاظ فویل دار

Fork تیغه ای

Freeze ثابت کردن

Freeze ثابت کردن

Fuse فیوز

FـCrimp on F پرسی

Fـtwist on  F پیچی

Gas Detector آشکارساز گازی

Gear –Motor دستگاه اصلی

Glass break detector آشکارساز شکست 
شیشه

Ground fault اتصالي زمین

Ground rod     میله زمین

Ground wire  سیم زمین

Grounded wire سیم زمین شده

Grounding busbar شینه زمین

Grounding wire سیم زمین کردن

Grounding زمین کردن

Ground زمین

Hall پذیرایی

Halogen هالوژن

Handset گوشی

Harmonic power توانایی های هم 
خانواده

Hazards خطرات

Heat Detector آشکارساز حرارتی

Heat Detector دتکتور حرارتی

Heat sink گرماگیر

Hexagonal crimper پرس 6 گوش زن

Hi (High) دور تند

High pressure پرفشار
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High voltage ولتاژ زیاد

Home تصویر ثابت

Hose pipe لوله خرطومی

Hot wire سیم گرم یا فاز

Identified conductor
) CNE هادي 

زمین شده ، هادي 
معروف )طبق

IEC : International 
Elec.commion استاندارد بین المللی

IECـTV Connector اتصال تلویزیونی 
IEC

Ignitor ایگناتور

ILO : International 
Labour Organtion

سازمان بین المللی 
کار

Imaging Device Pick 
Up حسگر تصویر

Impulse relay رله ضربه ای

IN Door آژیر داخلی

indictor نشانگر

Indoor/Outdoor 
sounder آژیر داخلی/ بیرونی

Infrar Flame /
Flame Detector Ultra 

Violet
آشکارساز شعله ای

Infrar Flame /
Flame Detector Ultra 

Violet
آشکارساز شعله ای

Install نصب

Insulation عایق

Intercom System درب بازکن

Ionization Smoke 
Detector دتکتور دودی یونی

Ionization آشکارساز دودی 
یونیزاسیون

IP (Ingress protection) درجه حفاظت

IR sensor Extend 
cable

کابل سیار حس گر 
ir

IRIS میزان عبور نور از 
لنز دوربین 

ISCED

ISCO : International 
Standard Occupation

Isco  (international  stan
dard  classpication  occ

upations)

ISEC

Joint اتصال

Junction box جعبه تقسیم

Key Rad صفحه کلید

Keybord صفحه کلید

Kick back / extra ـ 

push

 حالت پس زنی و
فشار اضافی

Kitch آشپزخانه



55

Kry selector کلید استارت بیرونی

L (Line) خط

Label  برچسب حاوي نام

Ladder Cable نردبان کابل

Lampholder سرپیچ

Lamp المپ

Leakage Current جریان نشتی

Leaser Level Balance  تراز لیزری

LED (Limitting 

Electirc Diode) 
دیود نورانی

LED المپ نشانگر

Lighting fixture  انشعاب چراغ:

Lighting روشنایی

Limit Switch
 براکت های تنظیم

میکروسوئیچ

Line Interactive
 یو پی اس الین

اینتراکتیو

Lo (Low) دور کند

Load )بار مصرف کننده(

Lobby راهروي باز

Long nose (Needle 

nose ) Pliers 
دم  باریک

Loop Circuit مدار حلقوی

Low Current Systems
 سیستم های جریان

ضعیف

M TB(main Telephone 

Box) 
تابلوی اصلی تلفن

MAD

 دوربین های
 تشخیص دهنده

حرکت

Maine switch کلید اصلی

Maintain نگهداری

Main کلید اصلی کلید

Manual Call 

Point(MCP)
شستی اعالم حریق

Manual Call Point
 شستی های اعالم

حریق

Manual iris دریچه نور

Manual Iris

 لنزهای با امکان
 تنظیم دریچه نور

به طور دستی

Master monitor 

station

MCB(main circuit 

breaker)
کلید اصلي

Memorization LED 

Selef

 نشانگر شناسایی
ریموت

Memorization LED 

Selef

 نشانگر شناسایی
ریموت

Mercury جیوه
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Metal Halid متال هالید

Microphone میکروفون

Mini دوربین کوچک

Minor works خرده کاری

Module مهارت

Mother board برد اصلي

Motion Detector آشکارساز حرارتی

Motion Detector آشکارساز حرکتی

Mounting positions

Mouse نشانگر

Muinimodnoc حالت اشتراک

Multimeter مولتی متر

N (Neutral) نول )خنثي(

Neon نئون

Network Crimp Tools آچار پرس شبکه 
)سوکت زن(

Neutral busbar شینه نول ـ شینه 
زمین شده

Neutral نول )خنثی(

Noise ـ پارازیت نویز 

Normally Close (N.C) حالت عادی بسته

Normally Open (N.O) حالت عادی

Notifiable works کارهای اعالنی

Null ـ سیم نول نول 

(onsumer Unit fuse 
BoX )  تابلو فیوز

O . K . B («Ocoupenci 
Kingstone 

Benchmark)

ارتفاع دست انداز )از 
لبه پنجره(

Off – Line یو پی اس مصرف 
کننده

On Mains المپ

On ـ Line یو پی اس آن الین

On – Line UPS یو پی اس آن الین

One pole switch کلید یک پل

Open Gate LAmp
محل اتصال المپ 
روشن درحالت 

باز بودن در

Open Gatelamp المپ نشانگر 
باز بودن در

Optical(Photoelectric) 
Detector دتکتور نوری

Optical آشکارساز دودی 
نوری

Out Door آژیر بیرونی

Outdoor محیط خارجی

Outlet box جعبه تقسیم

Outlet انشعاب ـ پریز

outlet پریز
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Out نشان دهنده کانال

Over load اضافه بار یا جریان 
بیش از ظرفیت

Panelboard تخته کلید ـ تخته 
فیوز ـ تابلوي برق

Pan پن

Passage way راهرو

Passive Infrared 
Detector(PIR)

آشکارساز مادون 
قرمز پسیو

Pause Time تریمر تنظیم زمان 
توقف

PCB برد الکترونیکی

PE (Protection 
Eearth) حفاظت زمین

Pen drive/External 
hard disk حافظه خارجي

Pen drive/External 
hard disk

PET تشخیص حیوانات 
خانگی

Ph : Phase  فاز

phase Indicator فازمتر

Phase xndcator 
Screwdriver فازمتر

Phillips Screwdriver پیچ گوشتی چهارسو

Photo cell فتوسل ـ باطري 
خورشیدي

photo relay رله نوری

Photocell چشمی

Pig tuil splice  اتصال سربه سر

Pin Hole دوربین پین هل

Pipe Cutter لوله بر

PIR(passive inferared 
sensor) حسگر مادون قرمز

PIR حسگر مادون قرمز

Play پخش

plug دوشاخه

Pole تیر برق

(-) Power ورودی برق منفی

(+) Power ورودی برق مثبت

Power (+)Out خروجی مثبت به 
آشکارساز بعدی

Power factor ضریب قدرت

Power Supply منبع تغذیه

Power تریمر تنظیم زمان 
توقف

Prawing TiTle عنوان نقشه

Projec TiTle عنوان پروژه

Projector نورافکن

Protection حفاظت
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Punch Krone Tools آچار پانچ کرون

Pyramid هرم

Quad کواد

Quli fied Person شخص صاحب 
صالحیت

Rack ریل

Rate Of Rise Detector دتکتور نرخ افزایشی

Rate Of Rise آشکارساز حرارتی 
افزایشی

RCA(Radio 
Corporation of 

America)

یک نوع فیش
مخفف کلمات 

داخل پرانتز

RCBO

RCD (Residual 
Current device)

تشخیص به وسیله 
جریان نشتی

RCD(residual current 
device)

وسیله تشخیص 
جریان نشتي

Receptacle پریز برق

Recessed توکار

Reciever گیرنده

Recorder ضبط کننده

Record ضبط

Reflector منعکس کننده

Remote Andicator چراغ ریموت 
اندیکاتور

Remote LED(_)
خروجی منفی 

برای چراغ ریموت 
اندیکاتور

Repair تعمیر

Reset/Resound /Test 
Zone Lamp

شستی برای 
راه اندازی دوباره

Residential monitor 
station

Residential station پانل داخل 

Residential مسکونی

Resistance مقاومت

Resolution وضوح تصویر

Riser Diagram نقشه رایزر

Risk احتمال

Roller door درهای کرکره ای

Round nose pliers دم گرد

Rrsidual current

RS485 پورت ارتباطی

RX گیرنده

Safety ایمنی

Scale مقیاس

Sectional door درهای سقفی چند 
تکه

Sectional door درهای سقفی چند 
تکه
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Sheath (jackat) غالف )روپوش(

Shield حفاظ )زره(

Shock Sensor حسگر ضربه

Shocks برق گرفتگی )شوک(

Short cicuit اتصال کوتاه

Shutter شاتر

Side – cutting pliers انبردست، سیم چین

Sign امضا

Silence Alarms 
Sounders

شستی برای ساکت 
کردن صدای آژیر

Silence Fault Sounders
شستی برای ساکت 
کردن بیزر داخلی 

تابلو

Siliding door درهای کشویی

Siliding door درهای کشویی

Single pole یک پل

Single Wing حالت تک لنگه

Siren ـHorn موتوردار

SIR ترمینال مثبت

sliding automatic door 
operator

عملکرد در خودکار 
کشویي

Slotted Screwdriver پیچ گوشتی تخت

Small column ستون نصب چشمی

Smoke detector

Smoke Detector آشکارساز دودی

Socket ـ outlet پریز

Sodium سدیم

Sohdering لحیم کاری

Soldering gun هویه

Solderless غیر لحیمي

Solid تک مفتولی

Sounder آژیر

Source :منبع برق

Spade کشویي

Spare رزرو

Speaker /Horn/ Bell زنگ/ بوق/ بلندگو

Speed Dom
 دوربین های سقفی

ثابت و سریع

Splice اتصال

SSelector سلکتور ـ انتخاب گر

Step مرحله

Stop Locks استپ مکانیکی

STP (Shielded Twisted 

Pair)Cable

 زوج( UTP کابل
)تابیده حفاظ دار

Stranded رشته رشته ، افشان

Strobe Light چراغ استروپ الیت

Strobe Light چراغ چشمک زن
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Styanded نیمه افشان 

Supper Flexible افشان با انعطاف باال

Supply تغذیه

Swing door درهای لوالیی

Switcher انتخاب کننده 
تصویر

switch کلید

Tamper دستکاری

Tape نوار پیچی کردن

TB(Telephone Box) جعبه ترمینال تلفن

Temprature درجه حرارت

Terminal ترمینال

Test Button کلید تست

Tester Reorstance 

Earth 
 ارت سنج

Thicker copper Core مغزی مسی ضخیم

Thinner copper Core مغزی مسی نازک

Third prong plug سه  شاخه

(Titi (Tilt تیلت

Tilt door
 درهای زیر سقفی
یک تکه چرخان

Time relay رله زمانی

titi تیلت

Trace تراس

Transformator ترانسفورماتور

Transmission lines خطوط انتقال

Transmiter فرستنده

Transmiter فرستنده

Tray Cable سینی کابل

Trig+ تحریک مثبت

Trip  قطع

TV / Monitor نمایش دهنده 
تصویر

Two ـ pole switch کلید دوپل

TX فرستنده

Uitraviolet اشعه ماوراءبنفش

Uninterruptable 
Power Systems(UPS)

منابع تغذیه 
اضطراری بدون 

تأخیر

Uninterruptable 
Power Systems(UPS)

منابع تغذیه 
اضطراری بدون 

تأخیر

Unit واحد

USB (Universal Serial 
Bus) نوعی فیش

USB ورودی

UTP (Unshielded 
Twisted Pair)Cable

کابل UTP )زوج 
تابیده بدون حفاظ(

Varidocal lens عدسی
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Varifocal lens لنزهای با امکان 
تغییر فاصله عدسی

VGA/ RGB صورت های ورودی

Video Door Entry دربازکن تصویری

Video drive دریچه نور

Video Out خروجی ویدئویی

Video phone آیفون تصویری

Video کانال ورودی تصویر

Voltage Indicator فازمتر القایی

Voltage ولتاژ

Volts ولت

W.C   سرویس بهداشتی

Way switchـ3 کلید تبدیل )کلید 
سه راهه (

Way switchـ4 کلید تبدیل )کلید 
4 راهه (

Wago فشاری اهرمی

Wall chaser slotter 
cutting machine دستگاه شیار کن

Waming Sign عالمت هشدار

Watt وات

Western unio Splice اتصال طولی

Wire  gavge
 نمره سیم

Wire cord سیم رابط

Wire Crimper پرس سرسیم

Wire nut کانکتورپیچی

Wire Stripper سیم لخت کن

Wire سیم

Wiring devices وسایل سیم کشی

Wiring سیم کشی

Work time تایمر تنظیم زمان 
کار

Workshop کارگاه

Yard light چراغ محوطه

Zone مدار ، بخش ، ناحیه

Zoom lens عدسی

Zoom اندازه

Zoom نوعی شستی

شماره استاندارد 
کلید و پریز

شماره استاندارد 
سیم

شماره استاندارد 
لوله
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پس  فاز )سلفی( lag

ورقه ورقه کردن laminate

الیه layer

روشنایی lighting

حلقه loop

آهن ربا magnet

مغناطیسی  magnetic

مغناطیسی کردن magnetize

مغناطیسی شده nagnetized

اصلی main

کلید switch

نگه داری کردن maintain

اندازه گیری measuring

مکانیکی mechanical

فلز metal

منفی nagative

خنثی ـ صفر ـ نول neutral

هسته ای nuclear

مدار circuit

نوسان ساز osscillator

پریز  outlet - socket

تابلو، panel

باتری خشک dry cell

مؤثر  effective

بازده، فعالیت مفید efficiency

بهره ور؛ مؤثر efficient 

الکترومغناطیس  electromagnet

مصرف کننده expended

شکل figure

رشته figament

فرکانس frequency

یکسو کنندة تمام موج full - wave rectifier

فیوز fuse

تولید کردن geerate

یکسو کنندة نیم موج half - wave rectifier

مقاومت ظاهری impedance

القاء induction

غیرمؤثر inefficient

نصب کردن install

تأسیسات  installation

عایق insulator

آهن iron

میلة آهنی iron bar

انشعاب، اتصال junction
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دوره، مدت  period

فاز phase

فیزیکی  pgysical

طال platinum

متصل کردن plugged - connected

مثبت positive

اولیه primary 

یکسو کننده recifier

تنظیم کردن regulate

مقاومت resistance

چرخش rotate

ثانویه secondary

بخش، قسمت section

نیمه هادی  semiconductor

سیم پیچ solenoid

ساکن static

فوالد  steel

انباشته شده، ذخیره 
شده

stored

منبع supply

نماد symbols

دما، درجه حرارت temperature

گرمایی، حرارتی thermal

مبدل transformer

انتقال، عبور  transmission

خط انتقال  transmission line

انتقال دادن  transmit

بردار vector

شکل موج ها waveforms

سیم پیچ winding

خطوط انتقال Transmission Lines

تک فاز Single hase

جریان متناوب Alternative 
Current

مولد Generators

انرژی خورشیدی Solar Energy

مبدل افزاینده Step - up 
Transformer

دیاگرام تک خطی  one - line Diagram

شین Bus

بار Load

دامنه Magnitude

سیم پیچ  Winding

سیم پیچ اولیه  Primary Winding

سیم پیچ ثانویه Secondary Winding

ولتاژ فشار قوی  High Voltage

ولتاژ فشار ضعیف  Low Voltage
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ولتاژ پایانه  Terminal Voltage

امپدانس  Impedance

مدار معادل Equivalent Circuit

توان بیشینه )ماکزیمم( Maximum Power

هسته Core

اُهمی Ohmic

تلفات مسی Copper Loss

منحنی Curve

اضافه بار  Over Load

بی باری No Load

شیارها Slots

هواکش ـ پنکه  Fan

سیم کشی  Wiring

نیروگاه برق  Power plant

برق گرفتگی  Electrical Shock

لوله  conduit

پریز  socket

آنتن  antenna

تلفن  Telephone

المپ فلورسنت فشرده 
)کم مصرف( 

Compact 
fluorescent lamp

المپ جیوه  Mercury lamp

المپ سدیم  Sodium lamp

ترانکینگ tranking

عامل، ضریب  factor

میدان  Field

اندوکتانس، القا کنایی Inductance

القا  induction

صنعتی Industrial

نشت Leakage

گره Node

معادل equivalent

الکترومغناطیس  electromagnet

مؤثر effective

افت ولتاژ  drop voltage

تلف شدن  dissipated

قطر diameter

نمودار diagram

چگالی Density 

تقاضا، درخواست Demand

هسته Core

تماس، اتصال  contact

هادی، رسانا  conductor

ضریب هدایت  conductivity 

باتری، پیل cell
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ظرفیت خازنی  capacitance

مونتاژ Assembly 

زاویه angle

تنظیم کردن  Adjust

مقدار مؤثر  Effective Value 

القاگر  Inductor

خازن Capacitor

نیروی محرکة الکتریکی  Electromotive 
Force

توان لحظه ای  Instantaneous 
Power

توان متوسط  Average Power 

توان حقیقی  Real Power 

ضریب توان ـ ضریب 
قدرت 

Power Factor 

هادی  Conductor 

جریان نشتی  Leakage Current

شار مغناطیسی  Magnetic Flux

تلفات  Loss

اثر پوستی  Skin Effect

ولتاژ القا شده  Induce Voltage 

بار کامل  Full Load 

طول موج  Wave Length

استاتور  Stator

روتور  Rotor

عایق کردن  Insulate 

پسماند Residual

قطب  Pole

کلید Switch

وات متر  Wattmeter

هستة آهن Iron Core

غیرسینوسی  Non Sinosoidal

هم فاز  InPhase

موتور الکتریکی  Electrical Motor

سه فاز  Three Phase

جریان متناوب alternation current 

جریان مستقیم  Direct current 

متوسط، میانگین  averege 

المپ برق  bulb

کابل  cable 

ظرفیت خازنی  capacitance

ظرفیت  capacity 

بار الکتریکی  charge

شیمیایی chemical

جریان circuit

مدار circuit
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سیم پیچ coil

ضریب هدایت conductivity

هادی، رسانا conductor 

اتصال contact

مس cooper

هسته core

سطح مقطع cross - sectional

جریان current

سیکل cycle 

نمودار diagram

قطر diameter

سی دی direct current

تلف شدن

توزیع distirbution

توزیع، پخش distribution

افت های ولتاژ drips voltage
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واژه نامه
مفهوم و تعریف واژهواژه به زبان فارسیواژه به زبان اصلیردیف

1Adjustablw Wrenchآچار دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک و قابل تنظیمآچار فرانسه

2Amplif ierتقویت کننده سیگنال را گویند.آمپلی فایر

3Conduit Bendعملیات الزم و مراحل آن برای ایجاد لوله خمخم کردن لوله

4Central Antenaسیستمی که آنتن تلویزیون واحدهای مختلف یک ساختمان را تأمین می کند.آنتن مرکزی

5Coaxial Cableکابلی که در آنتن تلویزیون ها به کار می آید.کابل کواکسیال

6Die & tapحدیده وسیله ای برای ساخت پیچ و قالویزه وسیله ای برای ساخت مهره است.حدیده و قالویزه

7Divided Panel board designبه کارگیری مقررات و محاسبه برای یک تابلو واحد مسکونیطراحی تابلو تقسیم

8Dimmerوسیله ای که نور المپ را کو و زیاد می کند.دیمر

9Fileوسیله ای برای ساییدن و براده برداریسوهان

10Flexible steel Conduitلوله قابل انعطاف از فلز برای موتورهایی که روی سکو نصب هستند.لوله خرطومی فلزی

11Fuseوسیله محافظ مدارفیوز

12Fire Alarm systemسیستمی که بروز آتش را اعالم می کند.سیستم اعالم حریق

13Fire Alarm Control Panel تابلو سیستم اعالم
تابلو از چند زون تشکیل شده و در هنگام آتش به آژیر ها فرمان می دهد.حریق

14Hack Sawوسیله ای برای بریدن قطعه کار در فلز کاری که تیغه اره در آن قرار می گیرد.کمان اره

15Hammer Drilدریلی که برای سوراخکاری بهتر و راحت تر در دیوار ضربه هم وارد می کند.دریل ضربه ای

16Heat Detectorوسیله ای که بروز حرارت آتش باعث فعال شدن آن می شود.دتکتور حرارتی

17Intermediate Switchکلیدی که بین دو کلید تبدیل قرار می گیرد و از چند محل کنترل می کند.کلید صلیبی

18Miniature Fuseنوعی وسیله محافظ مدارفیوز مینیاتوری

19Miniature Circuit Breakerنوعی وسیله محافظ مدارفیوز مینیاتوری

20Multiposition Switchکلیدی که دو المپ یا دو گروه المپ را از یک محل کنترل می کند.کلید دوخانه

21Matchingتطبیق دهنده امپدانس می باشد.مچینگ

22Neutral Conductorهادی خنثی را گویند.هادی نول

23Oilcanوسیله نگهدارنده روغن که عمل پاشیدن روغن هم توسط آن صورت می گیرد.روغن دان

24PVC Conduitلوله از جنس پولیکا که دارای استحکام می باشد.لوله پولیکا

25Permissible Voltage Dropاختالف ولتاژ بین مبدأ تا محل مصرف را گویند.افت ولتاژ مجاز

26Push-buttonوسیله ای با فشردن وصل و با رها کردن قطع می شود.شستی

27Protective Conductor)هادی حفاظتی را گویند.هادی محافظ )ارت

28Photo Relay)وسیله ای که با تاریک شدن هوا چراغ های خیابان را روشن می کند.رله نوری )فتوسل

29Round Fileنوعی سوهان که مقطع آن گرد است.سوهان گرد

30Reamerوسیله ای که عمل براده برداری داخل لوله را انجام می دهد.برقو

31Riser Diagramنقشه ای که مسیر های قایم باال رونده برق را نشان می دهد.رایزر دیاگرام

32Sow Bladeوسیله ای که عمل بریدن را در کمان اره به عهده دارد.تیغة اره

33Square Fileنوعی سوهان که مقطع آن چهارگوش است.سوهان چهارگوش
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34Steel Conduitلوله از جنس فلز برای برق در طول سه متر در بازار لوله فلزی برقی

35Single Pole swihcساده ترین کلید در برق ساختمانکلید یک پل

36Socket Outletوسیله ای که از طریق آن می توان برق را مصرف نمود.پریز

37Sirenآزیری که برای حیاط و فضای باز محوطه ساختمان نصب می شود.آزیر فضای باز

38Smoke Delectorوسیله ای که آشکار شدن دود در اطراف آن باعث فعال شدنش می شود.دتکتور دودی

39Spliterتقسیم کننده ای که افت عبوری و افت انشعابی دارد.تقسیم کنندة میانی

40Tube wrenchوسیله ای برای گرفتن لولهآچار لوله گیر

41Tow pole switchکلیدی که دو المپ یا دو گروه المپ را از یک محل کنترل می کند.کلید دوپل

42Tow way switchکلیدی که از دو محل، یک یا یک گروه المپ را از یک محل کنترل می کند.کلید تبدیل

43Timer)رلة زمانی را گویند که در ساختمان جهت روشن کردن راه پله ها به کار رلة زمانی )تایمر
می رود.

44Top offتقسیم کننده ای که فقط افت انشعابی دارد.تقسیم کنندة انتهایی

45Wrenchوسیله ای که معموالً برای باز کردن مهره ها به کار می رودآچار

46Zone)هر طبقة ساختمان یک زون حساب می شودمنطقه )زون
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ـ 3ـ    منابع یادگیری و لینک های مفید برای تازه های یادگیری 22
www. Osram .com
www. Phillips .com
www. Mazinoor .com
www. Scldirect . co. uk
http: online onet center . org
www.ilo. Org
www.unesco.org
www.eleaming.roshd.ir
www.glossary.roshd.ir
www.oloom.ir
www.journals.iran science.net
www.wikipedia.com
www.How stuff works.com
www.answers.com
www.all about circuits.com
www.troubleshooter.com
www.eas.asu.edu
www.physics.sjsu.edu
www.tools potting.net
www.tools station.com
www.chap.sch.ir
www.roshd.ir
www.Tvoccd.medv.ir
www.oerp.ir
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فصل 3
دانش فنی، اصول و قواعد، قوانین و مقررات، 
روابط و فرمول ها و دستور العمل ها
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فرمول های کاربردی

فرمولکاربردردیف

mمقدار مؤثر جریان1
e

II =
2

mمقدار مؤثر ولتاژ2
e

VV =
2

A=Aمحاسبۀ برآیند دو بردار3 A A A A cos+ + α2 2
1 2 1 22

A′=Aمحاسبۀ تفاضل دو بردار4 A A A A cos+ + α2 2
1 2 1 22

Q = Ve    Ie   sinφتوان غیرمؤثر5

P = Ve  Ie  cosφتوان مؤثر6

7φ زاویۀ بین فاز ولتاژ با فاز جریانφ = θv - θi

S = VeIeمحاسبۀ مقدار توان ظاهری8

Sمحاسبۀ مقدار توان ظاهری9 P Q= +2 2

P = P1 + P2 + ... + Pn [W]محاسبۀ توان مؤثر شبکه10

Q = Q1 + Q2 + ... + Qn [VAR]محاسبۀ توان غیرمؤثر شبکه11

XL = ω.Lمقاومت القایی12

VL = XL . ILولتاژ دو سر سلف13

eمقاومت ظاهری مدار14

e

VZ
I

=

ضریب کیفیت در RL سری15
ضلع مقابل
ضلع مجاور

L

R

Vtan
V

ϕ = =

LZمقاومت ظاهری مدار در RL سری16 R X= +2 2

17RL محاسبۀ توان غیرمؤثر در مدارL L LQ X I= 2

18RL محاسبۀ توان مؤثر در مدارe RP RI= 2

eSمحاسبۀ توان ظاهری19 ZI [VA]= 2
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eمقدار مؤثر ولتاژ در مدار RL سری20 R LV V V= +2 2

LSمحاسبۀ توان ظاهری در مدار21 P Q [VA]= +2 2

ضریب توان مؤثر در RL سری22
Rcos
Z

ϕ =

ضریب توان مؤثر در مدار RL سری23
ضلع مجاور

وتر
R

e

Icos
I

ϕ = =

Lضریب توان غیرمؤثر در مدار RL سری24

R

Isin
I

ϕ = ضلع مجاور=
ضلع مقابل

VC = XC ICولتاژ دو سر ظرفیت خازن25

RCCX مقاومت خازنی در مدار26
C

=
ω
1

ω = 2πfسرعت زاویه ای27

RCC محاسبۀ توان غیرمؤثر در مدار28 C CQ X I= − 2

CZمقاومت ظاهری در مدار در RC سری29 R X= +2 2

30RLC توان غیرمؤثر در مدارQ = QL + QC

CSمحاسبۀ توان ظاهری در مدار RC سری31 P Q [VA]= +2 2

S3Ø = 3 VP IPتوان ظاهری مصرف کنندۀ سه فاز32

33RLC توان ظاهری در مدارL CS P ( Q Q ) [VA]= + + −2 2

s سرعت چرخش رتور سرعت34
fn

P
×

=
120

rسرعت چرخش روتور را بر اساس فرکانس ورودی و لغزش آن35
f ( s)n
P

× × −
=

120 1

rnفرکانس برق ورودی به موتور36 Pf
( s)
×

=
−120 1

Lتلفات خط37 L LP R .I= 2
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Lتوان خروجی ژنراتورهای سه فاز38 LS V .I= 3

MM القای متقابل39 K L L= 1 2

E1 = 4/44N10Bm . A . fمقدار نیروی محرکۀ القایی در سیم پیچی ها40

جریان بی باری41
V EI

Z
−

= 1 1
0

1

رابطۀ نیروها با نسبت دور سیم پیچ ها42
E N
E N

=1 1

2 2

رابطۀ ولتاژ با نسبت دور سیم پیچ ها43
V N
V N

=1 1

2 2

نسبت تبدیل44
N E Va
N E V

= = =1 1 1

2 2 2

رابطۀ جریان با نسبت دور سیم پیچ ها45
N I
N I

=1 1

2 2

VX1 = X1 . I1افت ولتاژ القایی در سیم پیچی اولیه46

VX2 = X2 . I2افت ولتاژ القایی در سیم پیچی ثانویه47

Rمحاسبۀ مقدار افت ولتاژ ثانویه در حالت اهمی خالص48 XV V V∆ = +2 2
2 2 2

محاسبۀ مقدار افت ولتاژ ثانویه به ازای بارهای اهمیـ  سلفی 49
Rو اهمیـ  خازنی XV V .cos V .sin∆ ϕ ± ϕ2 2 2 2 2

Eبه صورت تقریبی E نیروی محرکه50 V V≈ ∆ +

Pfe = Ph + Pfتلفات کل هسته51

تلفات کل هسته52
C

(V )Pfe
R

=
21

تلفات ترانسفورمر53
ΔP=ΔPcore (Pfe +PIC)

+ ΔPwinding (Pcu + Plw)

ΔP = winding (Pcu) + core (Pfe) تلفات پراکندگی54
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=PCU1 = PCU1 + PCU تلفات مسی کل ترانسفورمر55

PCU1 = R1 . (I1)2تلفات مسی سیم پیچ اولیه56

تلفات مسی (تلفات متغیر ترانسفورمر)57
 PCU = PCU1 + PCU2

(R . I ) (R . I )= +2 2
1 1 2 2

ضریب بهره یا راندمان58
P
P

η = ×2

1
100

یا 

S
S

η = ×2

1
100

 

ΔP = P1 - P2 = Pcu + Pfeتلفات ترانسفورمر59

S1 = V1 . I1توان ظاهری60

P1 = S1 . cosφ1توان حقیقی61

SB = (V1 - V2) . I1توان تیپ یا توان انتقالی62

Hتوان تیپ یا توان انتقالی63 L
B

H

V VS S
V
−

=
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فناوری، استانداردها و تجهیزات
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فصل 4

فناوری، استانداردها و تجهیزات
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جدول 1ـ فهرست تجهیزات سرمایه ای

تصویرمشخصات فنیتجهیزاتردیف

صندلی١
لبه دار و لبه با قابلیت حرکت لوالیی به سمت باال 
هنگام برخواستن )اسكلت فلزي و پشت و نشیمن 

با ارگونومي استاندارد(

ویدئو پرژکتور٢

شدت روشنایی 4000 لوکس و کنتراست ویژه 
XGA ٢000:١ و بزرگ نمایی )رزولوشن( به 

 VGA ًهمراه ریموت کارگاه ها و سایت هاـ ترجیحا
کنترل و کابل برق و کابل دارای پایه جهت نصب 

سقفی و برد هوشمندسازی با قلم مربوط

٣
تابلو سفید
)وایت برد(

در ابعاد 90cm×٢00 دارای لبه جاگیری ماژیک و پایه 
سیار درصورتی که نصب ثابت باشد نیاز به پایه نیست

رایانه4
)کامپیوتر(

PC مناسب جهت نرم افزارهای برق
رایانه باید جدیدترین سامانه به روز باشد.

)هارد حداقل 500، رم ٢، CPU حداقل ٢ و 7 
هسته ای( مناسب براي نصب اتوکد سه بعدی

دریل ستونی5

)پایه کوتاه ٢0( ترجیحاً با مشخصات
ـ عمق ٢0mm قطر مته کاری 

ـ فاصله محور تا ١٣0mm سوراخ  کاری 
ـ سطح بست نیز وسط ٢١5mm ستون

 ٣٢5×٣٢5 mm 

گیره6
Vise mount on the Workbench

رومیزی و دارای لب گیره
با اندازه فک ١٢0 میلی متر

پرچ زن دستی7

Rivet Gun(Hand Riveter)
with four nosepieces

Nose pieces are ١ ,«٣/٣٢/8», ٣٢/5», and ١6/٣»
با چهار جای میخ پرچ در اندازه های داده شده در 

باال
Wall Groove Cutting Machine

دریل دستی8

Drill Machine
تا قطر ١0 میلی متر )موتور با قدرت حدود 60 

 mm وات( ظرفیت مته کاری، ظرفیت مته کاری در
در فوالد ١0، وزن ٢ـ١/5 کیلوگرم( mm چوب ٢5
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متر فنری به عرض یک سانت و طول تقریبی  3 تا 4 مترمتر9
mini steel tape measure

Ladderنردبان دوطرفه10
ترجیحاً چوبي دو متري با ایمني كامل

Wire Crimperپرس سرسیم11
جهت سر سیم زدن به سیم های مقطع 1/5 و 

2/5 وتا سیم شماره 10

قلم ـ چكش12
Hammer and cap chiseles

قلم سر تخت از جنس فوالد آب دیده و چكش 
حدود یک كیلوگرم

Phone and Networking crimpingسوكت زن13
 ـRG و تلفنی 45ـ RG جهت كابل شبكه 11 

14
نمایشگر

Lcd /Led
Monitor 22 inch /LG or

 Lignid Crystal dispgay LCD panels or
monitors

adjustable Wrenchآچار فرانسه15
8ـ10 اینچ فوالدي

دستگاه تست 16
آزمون حداقل تا 500 ولت DC داشته باشد عایقی

قفل و برچسب مخصوص تعمیر و نگهداری قفل و برچسب17
الكتریكی برچسب مشخصات تعمیركار 

قابلیت تست ارت، RCD مقاومت عایقی، لوپ، مالتی فانكشن18
PSC  توالی فاز

مجهز به واحد اثبات ولتاژ باشد.نشانگر ولتاژ19
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فازمتر١
 Phase indicator

screwdriver
نوع معمولی براي ولتاژ از 75 

ولت تا ٢٣١ ولت متناوب

انبردست٢

 Combination Pliers or
Linemans pliers

١50میلی متری )جنس عایق 
دسته TPR نرم و ضد لغزش، 
عایق تا حدود ١000 ولت ـ 

بدنه استیل )فوالد ریخته گری( 
دهانة باز ٢5 میلی مترـ60 

HRC فوالد ابزار ویژه

دم باریک٣

 nose )Needle ـLong
nose( pliers

TPR ١50میلی متری 
)جنس عایق دسته نرم و ضد 
لغزش، عایق تا حدود ١000 

ولت ـ بدنه استیل )فوالد 
ریخته گری(ـ دهانه باز

 HRC 60 ـ میلی لیتر 5/٢ 
فوالد  ابزار ویژه

دم گرد4

Round nose pliers
١50میلی متری ـ )جنس 

عایق دسته نرم و ضد لغزش، 
 ١000 TPR عایق تا حدود
ولت ـ بدنة استیل )فوالد 60 

ریخته گری( دهانة باز ٢5 
میلی متر ـ فوالد ابزار ویژه 

HRC

سیم لخت کن5

Wire Stripper
١50میلی متری ـ )جنس 

عایق دسته نرم و ضد لغزش، 
 ١000 TPR عایق تا حدود

ولت – بدنة استیل

Slotted Screwdriverپیچ گشتی تخت6
در اندازه های مختلف

جدول 2ـ فهرست تجهیزات نیمه سرمایه ای
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پیچ گشتی چهارسو7

Phillips Screwdriver
دوسو و چهارسو در اندازه های 

مختلف با نوك فوالدي، از 
جنس فوالد ریخته گری، با 

روکش کروم با قابلیت آهنربایي

مولتی متر عقربه ای8
 Hioki  ترجیحاً مدل

اندازه گیری ولتاژ متناوب و 
مستقیم، اهم متر، آمپرمتر، 

قابلیت تنظیم عقربه

9
مولتی متر دیجیتالی

DMM

ترجیحاً مدل های      
KYORITSU ولتاژ متناوب 

تا750 ولت و ولت متر 
مستقیم ١000 ولت ، تست 
دیود، اهم متر، اندازه گیری 
جریان مستقیم تا ١0 آمپر 

انواع سوهان١0

 Flat Files – Three Center
Round Files ـFiles

تخت ـ مثلثی و گرد )دسته 
پالستیكي فشرده(

کمان اره١١
Hack Saw

نوع معمولی و متداول در بازار

هویة قلمی با پایه مربوط و ١٢
قلع کش

40W حداقل
Soldering iron

١50 W تا ١00 Wهویة القایی)هفت تیری(١٣
Soldering guns

قیچی١4

Scissors
معمولی دستی و بزرگ با تیغه 
فلزي مرغوب در اندازه ٢0 تا 

٣0 سانتي متر،
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جعبه کمک های اولیه١5

قابل نصب روی دیوار و شامل 
کلیه ملحقات )گاز استریل، 
بانداژ، بتادین،چسب زخم، 

قیچي کوچک، پنبه استریل 
بهداشتي، الكل سفید(

کولیس١6
Caliper

)شماره های 0/١ معمولی و 
دارای دقت 50ـ٢0(

با طول تقریبی ٢0 تا ٣0 خط کش فلزی١7
سانتی متر

استاندارد با خشاب اضافیکاتر١8
١60 میلی متر

Hammerچكش معمولی١9
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المپ رشته ای و کم مصرف ـ سریع و Eالمپ و سرپیچ١
 ٢7ـ معمولي

40W و ١00 Wالمپ رشته ای٢
فات و روشن

کلید یک پل توکار٣
١0 آمپر٢50 ولت و نوع کائوچویی

 Electrical switches and
accessories

١0 آمپر٢50 ولت و نوع کائوچوییکلید دوپل توکار4
 Electrical switches and

accessories

١0 آمپر٢50 ولت و نوع کائوچوییکلید صلیبی5

٢0 بازار با عرض CM پالستیكی به بست کمربندی6
طول mm 0/5 حداکثر

اندازه های مختلف و در دو نوع فوالدی و  مته7
M الماسه تا 12

فتو رله8
٢50ولت
١5آمپر

 V 60 ـ 50 ـ LOAD ـHZ ١0 A
AC ١60 ٢60 ـ

Bell push Buttonشاسی)زنگ(9

نوع الكترونیكی و سه سیمه با کلید دائم رلة راه پله١0
کار و فیوز محافظ

٢50ولت،١00آمپر و داراي سه چشمي نوع سنسور حرکتی١١
الكترونیكی، دارای تنظیمات زمان عملكرد

Consumer Unit or fusebox جعبه فیوز مینیاتوری١٢
 باقابلیت نصب RCD و کلید اصلی و 

چهار خروجی

جدول 3ـ فهرست تجهیزات مصرفی



84

انواع کلید مینیاتوری١٣
MCB

١0 A ,١6 A ,٢5 A ٢50 ولتV
CوRتندکار و کندکار نوع های

انواع کلید محافظ جان١4
RCDـRCBO ـRCCB

S Type ـAC Type ـA type
٣0 mA ٣00 ـ mA یک فاز

٢50 ولتفیوز فشنگی١5
٢5آمپر با پایة مربوط

0١ ـ HRC/NH 00فیوز تیغه ای١6
500 ولت تا ١00

جعبه فیوز از نوع پیچازجعبه فیوز تیغه ای١7

١0 تا A ٢50 ولت فیوز کپسولی١8

زمان سنج الكترونیكی ١9
معمولی

ترجیحاً محصوالت ایرانی و مرغوب
A ١ A ٢٢ = ٢0 V

Z ١ Z ٢=٢4 V

زمان سنج الكترونیكی ٢0
سوکتی

VAC ٢40 ـ ١00 ترجیحاً محصول 
60/50 HZ

VDC ١٢5 ـ ١00
OMRON

٢١IR چشمی
ترجیحاً نوع تبریز پژوه)فرستنده/گیرنده(

نوع مرغوب ایرانیحسگر تابع دما٢٢
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از محصوالت داخلی باکیفیت ٢/5 و ١/5سیم افشان٢٣

از محصوالت داخلی باکیفیت١/5در سیم مفتولی٢4
مقاطع

از محصوالت داخلی باکیفیت کابل٢5

ترمینال معمولی٢6
 Connection block or Euro

Terminal Strips

terminal blocksترمینال تابلویی٢7
مناسب برای سیم های ٢/5 و 4 میلی متر مربع

کابل کولر٢8
)5× 5/١(

شامل یک و نیم متر کابل سیم با 
دوشاخه و گره های سوسماری

سیم آزمون مدار٢9
)به صورت  سه فاز(

شامل دو متر کابل با چند شاخه سه فاز  
و گره های سوسماری

در اندازه های کوچک و متوسطانواع پیچ و مهره٣0

مخصوص دیوار و چوبپیچ خودرو و رولپالگ٣١

نوارچسب ساخت و ٣٢
معمولیتولید

معمولینوارچسب کاغذی٣٣

کوچک و متوسطمیخ پرچ٣4
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چهارپر و شش پرآچار آلن٣5

عقربه ای یا دیجیتالیآمپرمتر انبري٣6

عددی یا عقربه ای تا 500 ولتولت متر تابلویي٣7

عددی یا عقربه ای تا ٢00 آمپرآمپرمتر تابلویي٢8

عددی یا عقربه ای تا ACKW١ و DC وات متر٣9

عقربه ای یا عددی از 0/5 ـ تا 0/5+کسینوس في متر40

١١ PG و ١٣/5 و mm   ١6لوله فوالدي4١

4٢PVCنمره١١و ١/5لوله

عرض cm ٣/5 و 5داکت4٣

مخصوص برق کاریدستكش44

معمولی برنجیسرسیم45

افشان نمره ١و ٢/5سیم46

کابل ٢/5× ٣کابل47
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جدول 4ـ انواع رله های قابل برنامه ریزی
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی 
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آيین نامه حفاظتي تأسیسات الكتريكي در كارگاه هاـ  
وزارت كار و امور اجتماعي)اداره كل بازرسي كار(

 اين آيین نامه جايگزين آيین نامه ايمني حفاظتي تأسیسات و وسايل الكتريكي در کارگاه ها مصوب 
1341/7/2 شوراي عالي حفاظت فني گرديده است.

هدف از تدوين اين آيین نامه به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرايط روز صنايع، پیشرفت فّناوری و 
ايمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارت مالي و 

حفظ و صیانت نیروي کار و منابع مادي می باشد.

 فصل اول ـ تعاريف و اصطالحات:

اضافه جريان: هر جريان بیش از جريان نامي تجهیزات يا بیش از جريان قابل تحمل يك هادي که ناشي 
از اضافه بار، اتصال کوتاه يا عیب سیستم اتصال به زمین باشد.

باتري: يك سیستم الكتروشیمیايي است که انرژي الكتريكي دريـافتي را به صورت شیمیايی ذخیره 
کرده و سپس آن را به صورت انرژي الكتريكي باز پس می دهد.

برق دار: وسیله ای که اتصال الكتريكي به منبع اختالف پتانسیل دارد.
 بی برق: هر وسیله ای که هیچ اتصال الكتريكي با منبع اختالف پتانسیل نداشته و داراي بار الكتريكی 

نیست.
تابلو برق: مجموعه ای از ورودي و خروجی های برق و وسايل اضافه جريان خودکار که در داخل جعبه 
يا کابینت قرار داشته و برخي از انواع آنها کلیدهايي براي کنترل روشنايي، گرما يا مدارات توان دارند.
تأسیسات الكتريكي: مجموعه ای از تجهیزات الكتريكي مرتبط باهم بوده که براي يك هدف خاص 

طراحي گرديده اند.
تجهیزات الكتريكي: تمامي مدارها، وسايل، دستگاه ها، مصرف کننده ها و هر وسیله مشابه ديگر که 

به عنوان بخشي از تأسیسات الكتريكي به کاررفته يا در ارتباط با اين تأسیسات هستند.
تجهیزات سرويس دهی: تجهیزات ضروري که معموالً شامل يك قطع کننده مدار، کلیدها، فیوزها و 
لوازم جانبي آنها بوده و به ورودي مصرف کننده ساختمان و يا هر سازه ديگر متصل است و وظیفه آن 

کنترل اصلي و قطع تغذيه هست.
زمین: هرگونه اتصال هادي عمدي يا تصادفي يك مدار الكتريكي يا تجهیزات به زمین يا به برخي 

بدنه های هادي که به جای زمین )درت( عمل می کنند، حكم زمین را دارد.
زمین مؤثر: اتصال به زمین عمدي از طريـق يك اتصال زمین يا اتصاالتي با امپدانسي به حد کافي 
پايین بوده که ظرفیت مناسب براي حمل جريان دارد تا از ايجاد ولتاژهايي که ممكن است منجر 

ايجاد خطر براي تجهیزات متـصل به آن يا افراد می شود، جلوگیري نمايد.
سپر )شیلد(: اليه فلزي زمین شده روي کابل است که از تأثیر میدان الكتريكي کابل بـه خارج از آن 

جلوگیري می کند و يا کابل را در برابر تأثیر عوامل الكتريكي خارجي محافظت می کند.
سیستم سیم کشی: به مجموعه ای متشكل از کابل ها، سیم ها، شین ها و همچنین قسمت های نگه دارنده 

آنها شـامل لوله های توکار، روکار، دامت ما، سینی ها و کانال ها سیستم سیم کشی اطالق می شود.
قسمت های برق دار: تمام قسمت های هادي جريـان ماننـد سیم ها، ترمینال ها و تمام اجزاي تجهیـزات 

الكتريكي که فاقد عايق بندی مناسب باشد.
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قطع کننده مدار: وسیله ای است کـه از آن براي باز و بسته کردن مدار بـه روش دستي استفاده 
می شود و در صورت عبور جريان اضافي مدار را به طور خودکار از منبع ولتاژ قطع می کند.

قوس الكتريكي: تخلیه الكتريسیته در اثر شكست عايق الكتريكي بـین دو هادي با اختالف پتانسیل باال 
که باعث آزاد شدن انرژي حرارتي و نور می شود.

کلید محافظ جان )وسیله جريان تفاضليـ  CRCD: وسیله قطع و وصل مكانیكي يا مجموعه ای از 
وسايل است که اگر جريان تفاضلي )تفاضل جريان مدار با جريان مرجع( در شرايط به مقدار مشخصي 

برسد، کنتاکت ها را باز می کند.
ورودي اصلي برق: نقطه تحويل انرژي الكتريكي به کارگاه می باشد.

وسايل قطع: وسیله يا گروهي از وسايل که توسط آنها، هوابَری های يك مدار از منبع تغذيه جدا 
می شوند.

وسیله فرمان الكتريكي: وسیله ای است که توسط آن فرمان های الزم براي عملكرد مناسب دستگاه 
الكتريكي در شرايط مختلف و قطع و وصل آن اعمال می گردد.

 ولتاژ فشارقوي: ولتاژ باالي 1000 ولت تحت عنوان ولتاژ فشارقوی شناخته می شوند.

فصل دوم ـ مقررات عمومي: 

ماده1ـ  نصب، تنظیم، آزمايش، نگهداري و تعمیرات کلیه تجهیزات الكتريكي فقط بايد توسط افراد 
متخصص و ماهر انجام شود.

ماده2ـ  تجهیزات الكتريكي کارگاه بايد با استانداردهاي الكتريكي مطابقت داشته باشند.
 ماده3ـ تجهیزات و ملزومات مورداستفاده براي هر نوع عملیات برقي بايد متناسب با آن کاربرد خاص 

باشد.
ماده 4ـ طراحي شبكه توزيع برق بايـد به گونه ای باشد که احتمال برقراري اتصال کوتاه و عبور جريان 

اضافي وجود نداشته باشد.
 ماده 5ـ قبل از به کارگیری کلیه تجهیزات الكتريكي بايد از صحت عايق بندی الكتريكي قسمت های 

برق دار آنها اطمینان حاصل شود.
ماده 6ـ تجهیزات الكتريكي بايد متناسب با اثرات خاص شرايط جوي و محیطي به کار گرفته شود.

ماده 7ـ انتخاب و به کارگیری تجهیزات الكتريكي بايد به گونه ای باشد که اثرات قوس الكتريكي )آرك( 
مهار گرديده و باعث بروز خطر نشود.

ماده8ـ رعايت دستورالعمل های کارخانه سازنده براي نصب، راه اندازی، نگهداري و تعمیرات تجهیزات 
الكتريكي الزامي است.

ماده 9ـ تجهیزاتي که براي قطع جريان الكتريكي مدار به کار می روند، بايد با ولتاژ و جريان نامي آن 
مطابقت داشته باشند.

ماده 10ـ هیچ يك از تجهیزات الكتريكي به خصوص سیم ها و هادي ها نبايد در معرض عوامل شیمیايي 
خورنده، گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابل اشتعال و انفجار، مايعات يا عوامل ديگر قرار گیرند؛ مگر اينكه 

به طور مشخص براي کار در چنین محیط هايي طراحي و ساخته شده باشند.
ماده 11ـ در زمان اجراي عملیات ساختماني بايد تجهیزات الكتريكي از صدمات ناشي از شرايط 

فیزيكي و جوي محافظت شوند.
ماده 12ـ  کلیه تجهیزات الكتريكي شامل شین ها، ترمینال ها، سیم کشي ها و عايق ها بايد کامالً سالم 

بوده و نبايد با رنگ، گچ، گرد و غبار، مواد پاك کننده، مواد ساينده و يا ديگر مواد آلوده شوند.
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ماده 13 ـ قسمت هايي از تجهیزات و وسايل الكتريكي که در حال کارکرد عادي، قوس الكتريكي، 
جرقه، شعله يا فلز مذاب تولید مي کنند، بايد محصور شده و از هرگونه مواد منفجره و قابل اشتعال 

دور باشند.
ماده 14ـ  در محل ورود به اتاق ها يا محل هاي حفاظت شده که قسمت هاي برقدار در دسترس دارند، 

بايد عاليم هشدار دهنده مبني بر ممنوع بودن ورود افراد غیرمجاز نصب شود.
ماده15ـ  کلیه تابلوهاي برق، جعبه تقسیم ها و تجهیزات مشابه ديگر بايد داراي عاليم هشدار دهنده 

مناسب باشند.
ماده 16ـ  براي کلیه قسمت هاي برقدار با ولتاژ فشار قوي اعم از روکش دار و بدون روکش بايد حفاظ 

فلزي متصل به سیستم اتصال به زمین براي جلوگیري از قوس الكتريكي تعبیه گردد.
ماده 17ـ  بايد در ورودي مدار توزيع برق کارگاه وسیله مناسبي براي قطع کامل برق تجهیزات تعبیه 

شود.
ماده18ـ به دلیل امكان گرم شدن زياد و جرقه زني فیوزها و قطع کننده هاي مدار، نگهداري مواد قابل 

اشتعال و انفجار در مجاورت آنها ممنوع است.
ماده 19ـ تابلوهاي برق، جعبه تقسیم ها و نظاير آن بايد به گونه اي نصب شود که از نفوذ و تجمع آب 

در داخل آنها جلوگیري شود.
ماده 20ـ موتورهاي الكتريكي، وسايلي که با موتور کنترل مي شوند و سیم هاي مدارهاي انشعابي 
موتورهاي الكتريكي بايد در برابر افزايش دماي ناشي از اضافه بـار موتور يا معايب مربوط به روشن 

شدن موتور محافظت شوند.
ماده 21ـ در محل استقرار افرادي که در نزديكي کنترل کننده يا قسمت هاي برقدار موتور کار 

مي کنند، بايد سكو يا کفپوش عايق مناسب در نظر گرفته شود.
ماده 22ـ کارفرما مكلف به اخذ تأيیديه سالیانه صحت عملكرد سیستم اتصال به زمین )الكترود ارتـ  

دستگاه هاـ هم بندي ها و ديگر تجهیزات و متعلقات( از وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد.

فصل سومـ  سیم كشي 

ماده 23ـ دسترسي به کانال هاي تأسیسات برق بايد به راحتي امكان پذير باشد.
ماده 24ـ سیم ها و کابل هاي برق در کانال ها بايد به گونه اي نصب شوند که تعقیب مسیر آنها آسان 

باشد.
ماده 25ـ در پوش ورودي کانال هاي تأسیساتي زير زمیني بايد به گونه اي قرار گیرد که احتمال 

جابه جايي و لغزش آنها وجود نداشته باشد.
ماده 26ـ در پوش کانال هاي تأسیساتي در سطح کارگاه بايد تحمل وزن افراد و وسايل نقلیه عبوري 

را داشته باشد.
ماده 27ـ شرايط داخل کانال بايد از لحاظ تهويه، نور، حرارت و رطوبت مناسب باشد.

ماده 28ـ ورودي ها، ديوارها و کف کانال هاي تأسیسات برق بايد از مصالحي ساخته شود که مانع از 
نفوذ و تجمع آب در کانال گردد.

ماده 29ـ بدنه کانال هاي تأسیسات برقي بايد از مصالحي ساخته شود که تحمل فشارهاي جانبي و 
غیره را داشته باشد.

ماده 30ـ در کانال هاي تأسیسات آدم رو بايد کابل ها و تجهیزات برقي بر اساس اصول فني و ايمني 
نصب شده باشند.
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ماده 31ـ به منظور جلوگیري از وقوع خطرات احتمالي و امداد رسـاني، بـه کارگیري کارگران به 
تنهايي در کانال ها ممنوع مي باشد.

ماده 32ـ ورود به کانال هاي برق بدون هماهنگي با واحد برق يا مسئول برق به هر عنوان ممنوع است.
ماده33ـ اتصال سیم ها به يكديگر و ترمینال ها بايد يك اتصال مطمئن بوده و قسمت لخت هادي برق 

به نحو ايمن عايق بندي گردد.
ماده 34ـ کلیدهاي روشنايي بايد در محلي نصب گردد که شخص براي روشن کردن چراغ، در معرض 

تماس احتمالي با قسمت هاي برقدار يا قسمت هاي متحرك تجهیزات ديگر قرار نگیرد.

ماده 35ـ به کار بردن سیم هاي برق خارج از استاندارد رنگ سیم ها اکیداً ممنوع است.
رنگ سیم فاز: قرمز يا مشكي يا قهوه اي 

رنگ سیم نول: آبي
رنگ سیم اتصال به زمین: زرد، سبز يا ترکیب زرد و سبز 

ماده 36ـ کلیه سیم ها و کابل هاي برق بايد به لحاظ نوع، رنگ، جنس و سطح مقطع به گونه اي انتخاب 
شود که کاربرد آن به سادگي قابل تشخیص باشد.

 ماده 37ـ تجهیزات سیستم اتصال به زمین نبايد براي اهداف ديگر به کار گرفته شوند.
ماده 38ـ استفاده از سیم ارت به جاي سیم نول و بالعكس تحت هر شرايطي ممنوع است.

ماده 39ـ قطع کننده مدار نوع دستگیرهاي بايد روي تابلو کلیدها عمودي نصب شده و در وضعیت 
ON دستگیره در موقعیت باال باشد.

ماده 40ـ حصارها و بدنه فلزي تجهیزات الكتريكي بايد اتصال به زمین مؤثر داشته باشند.
ماده 41ـ  کلیه اجزاي فلزي سیم کشي و نیز سپر )شیلد( حفاظ هاي فلزي کابل ها بايد اتصال زمین 

مؤثر داشته باشد.
ماده 42ـ عبور هرگونه سیم از داخل کانال هاي مخصوص تهويه و کانال هاي خروج ذرات گرد و غبار 

يا بخارات قابل اشتعال ممنوع است.
ماده 43ـ استفاده از سیم کشي هاي موقت در کارگاه هاي ساختماني، با رعايت اصول ايمني و صرفاً در 
زمان تخريب، ساخت، تعمیرات مجاز است و بالفاصله پس از اتمام کار بايستي کلیه سیم کشي هاي 

موقت جمع آوري شود.
ماده 44ـ سیم کشي هاي موقت بايد در ارتفاع مناسبي نصب و يا به روش مطمئن ديگري استفاده شود 

تا از تماس تصادفي افراد و تجهیزات با آنها جلوگیري گردد.
ماده 45ـ سیم کشي هاي موقت در مدارهاي فشار ضعیف براي محل هاي عبور و مرور بايد حداقل 3 

متر ارتفاع داشته باشد.
ماده 46ـ کلیه سیم ها و کابل هاي نصب شده در ارتفاع، سقف و ديوارها بايد در فواصل مناسبي تثبیت 

شوند تا از آويزان شدن آنها جلوگیري شود.
ماده 47ـ کلیه چراغ هاي مورد استفاده براي روشنايي موقت بايد در برابر تماس اشیاء و افراد و شكستن 

حفاظت شوند.
ماده 48ـ پريزهاي مورد استفاده در مدارهاي سیم کشي موقت بايد از نوع ارت دار بوده و به سیستم 

اتصال به زمین مطمئن و مؤثر وصل شوند.
ماده 49ـ بدنه فلزي تابلوهاي برق بايستي مجهز به سیستم اتصال به زمین بوده و در قفل دار داشته 

باشد و پیرامون آنها کفپوش يا سكوي عايق مؤثرنصب گردد.
ماده50 ـ براي دسترسي آسان و ايمن به کلیه قسمت هاي تابلوهاي برق با عرض زياد، بايد در 
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جهت هاي مختلف، درهايي باشد که از تماس تصادفي جلوگیري شود.
ماده 51ـ  براي جلوگیري از صدمه ديدن کابل ها در اثر سايیده شدن به لبه هاي تیز ورودي به تابلوها، 

جعبه تقسیم ها و دستگاه ها بايد از کلمپ هاي الستیكي استفاده شود.
ماده52ـ  در کلید هاي چاقويي، جريان ورودي بايد به پايه ثابت وصل شده و تیغه هاي متحرك همواره 

به جريان برگشتي فاز متصل باشد، به نحوي که هیچگاه در حالت باز تیغه ها برقدار نباشد.
ماده 53ـ  کلیدهاي چاقويي بايد به صورت عمودي نصب شود، به نحوي که پايه متحرك در سمت 

پايین باشد.
ماده 54ـ  از سیم هاي رابط نبايد به عنوان سیم کشي دايم استفاده نمود.

ماده 55ـ عبور سیم هاي رابط از زير کفپوش ها و محل هايي که احتمال سايیدگي، ضربه، بريدگي و 
معیوب شدن آنها وجود دارد، ممنوع است.

ماده 56ـ سیم هاي رابط نبايد در معرض صدمات ناشي از تماس با لبه هاي در و پنجره و بست ها قرار 
گیرد.

ماده 57ـ سیم هاي رابط بايد پیوسته و يك تكه باشند.
ماده 58ـ سیم هاي رابط بايد توسط تجهیزات ايمن نظیر دوشاخه و سه شاخه به وسايل و پريزها 

متصل گرديده و احتمال کشیدگي سیم نیز وجود نداشته باشد.
ماده 59ـ المپ هاي مخصوص روشنايي محوطه بیروني کارگاه ها بايد پايین تر از هادي هاي برقدار، 

ترانسفورماتورها يا تجهیزات و خطوط برقدار رعايت گردد.
ماده 60ـ در کارگاه هايي که استفاده از وسايل سیار الكتريكي ضروري است، بايد به تعداد کافي پريز 

ثابت در نقاط مناسبي که دسترسي آسان و ايمن به آنها میسر باشد، تعبیه شود.
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 فصل چهارمـ  تجهیزات الكتريكي:

ماده 61ـ تجهیزات الكتريكي که براي خنك کردن آنها از جريان طبیعي هوا و اصول همرفت استفاده 
مي شود، بايد طوري نصب شوند که ديوارها يا تجهیزات مجاور مانع عبور جريان هوا از قسمت هاي 

مذکور نشوند.
ماده 62ـ بايد بین ديواره هاي مجاور، پايین و باالي تجهیزات الكتريكي فضاي کافي براي جابه جايي 

هوا وجود داشته باشد.
ماده 63ـ دستگاه هاي الكتريكي سیار بايد داراي دسته هايي از جنس عايق باشند.

ماده 64ـ تجهیزات الكتريكي بايد داراي يك صفحه مشخصات )پالك( قابل رؤيت باشند که نام تولید 
کننده، عالمت تجاري يا عاليم تشريحي ديگر مانند نوع، اندازه، ولتاژ، ظرفیت جريان و ساير مشخصات 

نامي در آن درج شده باشد.
ماده 65ـ همه وسايل قطع کننده مدارها يا موتورهاي الكتريكي بايد داراي پالك مخصوص بوده به 

گونه اي که مشخص شود هر يك از آنها مربوط به کدام دستگاه است.
ماده 66ـ قرار دادن هرگونه مواد و اشیاء و همچنین استراحت افراد حتي به صورت موقت در محل 

استقرار تابلوهاي برق و پست ها ممنوع است.
ماده 67ـ در جاهايي که احتمال وارد آمدن صدمات فیزيكي به تجهیزات الكتريكي و پـست هاي برق 

وجود دارد، نصب حفاظ و حصار با پايداري و مقاومت مناسب و فاصله کافي الزامي است.
ماده 68ـ رعايت فاصله مناسب براي محل استقرار و استراحت افراد تا پـست هاي برق و تجهیزات 

الكتريكي الزامي است. آيین نامه حفاظتي تأسیسات الكتريكي در کارگاه ها 11 از 8 
ماده 69ـ قسمت هاي برقدار تجهیزات الكتريكي بايد به يكي از روش هاي قرار دادن در يك تابلوي 
مناسب و ايمن يا قرار دادن داخل يك اتاق با محفظه قفل دار و يا محصور کردن توسط ديوارها و يا 
جداکننده هاي دايمي به طوري که از دسترس افراد متفرقه دور باشد، در برابر تماس تصادفي محافظت 

شوند.
ماده70ـ در اطراف تجهیزات الكتريكي بايد فضاي مناسبي براي عملكرد ايمن، تعمیر و نگهداري آنها 

وجود داشته باشد.
ماده 71ـ براي دسترسي به فضاي اطراف تجهیزات الكتريكي بايد حداقل يك درب ورودي مناسب که 

به طرف بیرون باز شود، تعبیه گردد.
ماده 72ـ فضاي اطراف تجهیزات سرويس دهي، تابلو کلیدها و مراکز کنترل بايد از روشنايي کافي 

برخوردار باشد.
ماده 73ـ کنترل روشنايي در اتاق هاي تجهیزات الكتريكي بايد به صورت دستي انجام شود.

ماده74ـ روزانه ها يا منافظ ترانسفورها و تجهیزات مشابه ديگر بايد طوري طراحي شوند که در صورت 
ورود اشیاء خارجي از طريق آنها به داخل محفظه فلزي امكان برخورد با قسمت هاي برقدار وجود 

نداشته باشد.
ماده 75ـ درِ ورودي حصارها، اتاق ها و ساختمان هايي که محل نصب يا عبور تجهیزات الكتريكي 

فشارقوي مي باشند، بايد قفل بوده و کلید آن در اختیار مسئول برق باشد.
ماده 76ـ فضاي کار در اطراف تجهیزات الكتريكي با ولتاژ فشارقوي مي باشند، بايد به اندازه اي باشد که 

احتمال قوس الكتريكي )آرك( وجود نداشته باشد.
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ماده 77ـ محل ورودي به مكان نگهداري تجهیزات الكتريكي بايد به نحوي باشد که عبور و مرور افراد 
به آساني میسر باشد.

ماده 78ـ سیستم روشنايي فضاهاي کار تجهیزات الكتريكي با ولتاژهاي فشار قوي بايد طوري طراحي 
و تعبیه شود که در حین تعويض المپ ها يا تعمیرات، افراد برق کار در معرض خطرات ناشي از 

قسمت هاي برق دار قرار نگیرند.
ماده 79ـ وسیله قطع مدار الكتريكي بايد طوري باشد که وضعیت باز )OFF( يا بسته )ON( بودن 

آن به سادگي تشخیص داده شود.
ماده 80ـ کلیه تجهیزات الكتريكي بايد وسايل قطع جريان اضافي مجهز شوند.

ماده 81ـ وسايل قطع جريان اضافي بايد متناسب با مداري باشد که روي آن نصب مي شوند.
ماده 82ـ وسايل قطع جريان اضافي فقط بايد مدار مربوط به خود را قطع کنند.

ماده 83ـ وسايل قطع جريان اضافي بايد در مكان مناسبي قرار گیرند که دسترسي سريع به آنها 
امكان پذير بوده و در معرض صدمات فیزيكي نباشند.

ماده 84ـ استفاده از کلید محافظ جان )RCD( به عنوان جايگزين سیستم اتصال به زمین براي 
حفاظت در برابر برق گرفتگي ممنوع است و فقط به عنوان حفاظت مضاعف مي توان از آنها استفاده 

نمود؛ مگر در مواردي که در اين آيین نامه به صراحت بیان شده است.
ماده 85ـ نصب کلیدهاي محافظ جان )RCD ( بايد متناسب با نوع حفاظت مورد نظر باشد.

ماده 86ـ کلیدهاي محافظ جان )RCD( بايد قبـل از استفاده و پس از نصب در فواصل زماني معین 
و منظم آزمايش شوند تا از صحت عملكرد آنها اطمینان حاصل شود.

ماده 87ـ تمام تجهیزات سیار الكتريكي، بايد به يك کلید محافظ جان )RCD( مناسب مجهز شوند.
ماده 88ـ در صورت به کارگیري کلید محافظ جان سیار )RCD،( بايد طول سیم کلید تا حد امكان 

کوتاه بوده و از هیچ سیم اضافي ديگري استفاده نشود.
ماده 89ـ در مكان مرطوب بايد از کلیدهاي محافظ جان )RCD( به عنوان حفاظت مضاعف به همراه 

سیستم اتصال به زمین استفاده کرد.
ماده 90ـ وسايل فرمان الكتريكي دستي بايد به نحوي نصب گردد که به سهولت در دسترس بوده و 

تماس تصادفي با قسمت هاي برقدار امكان پذير نباشد.
ماده 91ـ وسايل فرمان الكتريكي دستي بايد مجهز به سرپوش يا در باشد تا قطع و وصل تصادفي آنها 

ممانعت به عمل آيد.
ماده 92ـ وسیله قطع کننده موتور بايد در معرض ديد و فاصله مناسب از کاربر نصب شود.

ماده 93ـ وسیله قطع کننده موتور بايد قادر به قطع کامل موتور از تمام سیم هاي تغذيه باشد.
ماده 94ـ کلید قطع کننده تجهیزات الكتريكي نبايد سیم اتصال به زمین را قطع کند.

ماده 95ـ هر موتور الكتريكي بايد يك وسیله قطع کننده جداگانه داشته باشد و فقط در شرايط زير 
مي توان از يك وسیله قطع مشترك استفاده کرد:

الف( تعدادي موتور الكتريكي قسمت هاي مشخصي از يك ماشین را راه اندازي مي کنند.
ب( تعدادي موتور الكتريكي توسط يك مجموعه از وسايل حفاظتي، محافظت شوند. 
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فصل پنجمـ  ساير مقررات: 

ماده 96ـ  در مسیر عبور برق فشار قوي، نصب عاليم هشداردهنده »برق فشار قوي« الزامي است.
ماده 97ـ استفاده از چراغ هاي دستي با ولتاژ بیش از 50 ولت ممنوع مي باشد، مگر اين که به کلیدهاي 

محافظ جان )RCD( مناسب تجهیز شوند.
ماده 98ـ سرپیچ المپ هاي الكتريكي بايد به گونه اي باشد که قبل از باز نمودن کامل المپ، احتمال 

تماس بدن با هیچ از يك قسمت هاي برقدار وجود نداشته باشد.
ماده 99ـ استفاده از المپ هاي الكتريكي سیار صرفاً در صورتي مجاز است که تأمین روشنايي ثابت و 

مناسب امكان پذير نباشد.
ماده 100ـ المپ هاي الكتريكي سیار بايد مجهز به دستگیره و نگهدارنده عايق مناسب باشد.

ماده 101ـ المپ هاي سیار که براي مكان هاي مربوط و خیس به کار برده مي شود، بايد از نوع ضدآب 
باشد.

ماده 102ـ در کلیه مكان هايي که احتمال بروز آتش سوزي و سرايت آن وجود دارد، ترانسفور ماتورهاي 
روغني را بايد درون مكان مسقف و ايمن قرار داد.

ماده 103ـ اتاق ترانسفورماتورها بايد طوري ساخته شود که از دسترس افراد متفرقه محفوظ بوده و 
کلیدها و قفل ها به گونه اي باشد که به راحتي از داخل باز شود.
ماده 104ـ اتاق ترانسفورماتورها بايد تهويه مناسب داشته باشد.

ماده 105ـ هیچگونه لوله يا داکت متفرقه نبايد از اتاق ترانسفورماتورها عبور کند و همچنین قرار دادن 
وسايل اضافي در اتاق مذکور ممنوع است.

ماده 106ـ شارژ، نگهداري و تعمیر باتري فقط بايد در مكان هايي که داراي تهويه مناسب هستند، 
انجام شود.

ماده 107ـ در تمام ورودي هاي اتاق باتري بايد عاليم هشداردهنده مبني بر ممنوعیت سیگار کشیدن 
و روشن کردن آتش تا شعاع 8 متري نصب شوند.

ماده 108ـ باتري ها بايد طوري نگهداري شوند که از خروج فیوم ها، گازها و يا مايع الكترولیت و نفوذ 
آنها به مكان هاي ديگر جلوگیري شود.

ماده 109ـ قفسه ها و سیني هاي موجود در اتاق باتري بايد داراي استحكام کافي بوده و يك روکش 
مقـاوم در برابر الكترولیت داشته باشد.

ماده 110ـ به محض مشاهده اسید يا خوردگي در محل نگهداري و شارژ باتري ها بايد سريعاً نسبت 
به رفع نقص اقدام نمود.

ماده 111ـ در نزديكي محل شارژ باتري بايد تجهیزات کمك هاي اولیه براي شستن سريع چشم ها و 
بدن تأمین شود.

ماده 112ـ براي جلوگیري از خطرات ناشي از الكتريسیته ساکن، بايد رطوبت نسبي هوا بیش از 50 
درصد )درجه هیدرومتريك( باشد و بدنه فلزي دستگاه ها به سیستم اتصال به زمین وصل شود.

ماده 113ـ در مكان هاي که احتمال تجمع بارهاي الكتريكي ساکن وجود دارد، بايد اتصال زمین 
مناسب براي هدايت اين بارها به زمین تأمین شود.

ماده 114ـ براي جلوگیري از خطرات ناشي از الكتريسیته ساکن در محل هاي که مايعات از مخزن هاي 
ذخیره به تانكرها يا بارکش ها و بالعكس انتقال داده مي شوند، بايد بدنه فلزي مخزن ذخیره توسط 

يك هادي به بدنه فلزي تانكر يا بارکش وصل شده و هر دو به زمین متصل شوند.
ماده 115ـ در اماکني که گرد و غبار و پودرهاي بسیار نرم در حال انتقال مي باشد، بايد محل انباشت 
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بارهاي الكتريكي ساکن به وسیله آشكارسازها مشخص و با سیستم اتصال به زمین مؤثر به زمین وصل 
گردد.

ماده 116ـ در رنگ پاشي با پیستوله و کلیه اشیاي فلزي که رنگ يا لعاب با آنها پاشیده مي شود و نیز 
اتاقك رنگ، مخزن رنگ و وسايل تهويه به سیستم اتصال به زمین وصل شوند.

ماده 117ـ روشنايي محیط هاي قابل اشتعال و انفجار بايد از خارج محیط تأمین گردد و در غیر اين 
صورت چراغ هاي مذکور از نوع ضد انفجاري بوده و در برابر آسیب هاي مكانیكي حفاظت شوند.

ماده 118ـ در محیط هايي که خطر انفجار وجود دارد، کلیه کلیدها و کنترل کننده ها، مدارهاي فرمان، 
فیوزها و تمام دستگاه هاي خودکار بايد خارج از محدوده خطر قرار گیرند.

ماده 119ـ در محیط هايي که خطر انفجار وجود دارد، نبايد از وسايل الكتريكي سیار استفاده شود مگر 
اينكه از نوع ضد انفجار باشد.

این آیين نامه مشتمل بر پنج فصل و 119 ماده مي باشد كه به استناد مواد 85 و 91 قانون 
كار جمهوري اسالمي ایران در جلسه مورخ 86/12/22 به تصویب وزیر كار و امور اجتماعي 

رسيده است.
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن



109

مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.



114

عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقاء	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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منشور پیشنهادی اخالقی رشته و حرفه برقکار ماهر

انجام	هر	پروژه	موفق	تأسیسات	الکتریکی	حاصل	تالش	جمعی،	همدلی	و	مشارکت	پذیری	در	محیط	
همدل	و	با	نشاط	خواهد	بود.	پس	با	مشارکت	حداکثری	در	محیط	کار	اهداف	زیر	را	دنبال	کنیم:

1 سه محور اصلي:	)پایش	و	نظم	ـ	پاکیزگی	ـ	پیشگیری(،	)اخالق	ـ	انضباط	ـ	اخالص	ـ	ایثار	ـ	
ایمنی(،	)کار	ـ	کوشایی،	کاهش	ضایعات	و	صرفه	جویی(	را	در	دستور	کار	قرار	خواهیم	داد.

2 توانمندسازی بیشتر و توجه به منابع انسانی: کاهش	تلفات	انرژی	و	مدیریت	بر	منابع،	
نهادینه	نمودن	آن،	صرفه	جویی	و	مهندسی	ارزش،	فعالیت	سیستمی،	 توسعه	مدیریت	مصرف	و	
استفاده	از	فناوری	های	جدید	و	هوشمند	نمودن	مصرف	برق	در	تمامی	ابعاد	عملکردی	و	توسعه	

خالقیت	ها	را	در	انجام	فعالیت	های	برقی	مورد	توجه	قرار	دهیم.
رضایت	 کسب	 و	 صادقانه	 ارائه	خدمت	 متعال:	 از رضایت خداوند  بعد  اصلی ترین هدف   3
نمود.		 را	خواهیم	 تالش	خود	 و	 تمامی	سعی	 مهم	 این	 انجام	 در	 که	 می	باشد	 جامعه	 و	 مشتریان	
سرمایه	و	امکانات	موجود	را	به	عنوان	یک	امانت	،	تلقی	می	کنیم	و	همواره	در	حفظ	و	حراست	آن	

کوشا	می	باشیم.
	ارزش های اخالقی :	وقت	شناسی	،	وظیفه	شناسی	،	آراستگی	ظاهر	،	فروتنی	،	متانت	،	صداقت	در	 4
گفتار	و	رفتار	،	رازداری	و	امانت	داری	،	دوری	از	غیبت	،	نظم	و	انضباط	،	ادب	و	احترام	،	حذف	تشریفات	

زائد	و	پرهیز	از	معطل	کردن	ارباب	رجوع	را	از	مهم	ترین	اصول	موفقیت	می	دانیم.
5 مدیریت اخالق حرفه ای :	کوشش	خواهیم	کرد	تا	فرهنگ	تکریم	،	پاسخگویی	و	گره	گشایی	از	

مشکالت	مردم	و	مراجعان	و	تبدیل	آن	به	یک	ارزش	حاکم	ترویج	شود.	
6 وظیفه محوری :	نشان	دادن	صبر	و	حوصله	،	متانت	و	صبوری	،	خوش	برخوردی	برای	حفظ	

آسایش	و	آرامش	مردم	و	مراجعان	در	فضای	مختلف	مورد	مراجعه	را	وظیفه	خود	تلقی	می	کنیم	.
7 کارگروهی :	در	ارائه	مشارکت	جمعی	و	کارگروهی	منسجم	برای	ارتقای	دقت	صحت	،	کیفیت	و	
افزایش	سرعت	امور	و	بهره	وری	و	ارائه	خدمت	بهتر	به	مردم	و	مراجعان	تالش	گسترده	ای	خواهیم	

کرد	.	
8 انتقاد پذیری :	استفاده	از	انتقادها	،	و	نظرهای	سازنده	مردم	و	مراجعان	و	همکاران	به	عنوان	

یک	فرصت	کلیدی	برای	شرکت	است	که	آن	را	غنیمت	می	شماریم	.
9 فناوری جدید :	تالش	می	کنیم	در	ارتقای	انواع	خدمات	به	ویژه	با	استفاده	از	فناوری	جدید	،	
حداالمکان	در	سطح	استانداردهای	موجود	،	خدماتی	با	کیفیت	مطلوب	و	به	شیوه	ای	مناسب	در	

اختیار	ارباب	رجوع	قرار	دهیم	.	
10 صرفه جویی :	به	منظور	استفاده	هرچه	بهتر	از	منابع	و	امکانات	موجود	،	رعایت	اصول	صرفه	جویی	
و	پرهیز	از	تجمل	گرایی	و	هزینه		های	غیرضروری	را	با	بهره	گیری	از	مفاهیم	و	اصول	مهندسی	ارزش	

بر	خود	واجب	می	دانیم.
11 بهره وری : به	منظور	افزایش	راندمان	و	کارایی	وظایف	خود	و	جلب	بیشتر	رضایت	مردم	همواره	

فرصت	یادگیری	را	مغتنم	شمرده	و	بر	دانش	و	مهارت	های	تخصصی	خود	می	افزاییم	.
12	کوشش در حل مسئله :	به	منظور	حل	مشکالت	و	معضالت	مردم	،	خود	را	موظف	می	دانیم	

نسبت	به	ریشه	یابی	معضالت	و	ارائه	راهکارهای	اساسی	بهبود	و	درمان	عملی	آنها	اقدام	نماییم	.
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