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  محمدزاده اصل، شاهرخ  : اسهسرشن  
شـاهرخ  بـه اهتمـام    )/هـاي نظـام مهندسـی    ویژه آزمـون   (110نشریه  واژه    کلید  :عنوان و نام پدیدآور  

  . محمدزاده اصل
   .  نوآور: تهران  :مشخصات نشر  

  . ص72  :مشخصات ظاهري  
   978-600-168-294-0  :شابک  

  فیپا  :نویسی وضعیت فهرست  
  صالحیت برق ـ ـ برق طراحی  :موضوع  
  تاسیسات برق فشار ضعییف ـ ـ فشار متوسط  :موضوع  

 TK      145/ع84ك8 1395  :بندي کنگره رده  
   720/1  :دیوییبندي  رده  

  4583548   :شماره کتابشناسی ملی  
  
  

  
  
  

  110نشریه کلیدواژه   
  

   اصلشاهرخ محمدزادهمهندس   :به اهتمام  
  وآورن  :ناشر  

   نسخه1000  :شمارگان  
      :نوبت چاپ  

  978-600-168-294-0  :شابک  
     :قیمت  

  
  

  نرسیده نوآور، تهران، خیابان انقالب، خیابان فخررازي، خیابان شهداي ژاندارمري 
ــالك    ــان، پ ــشگاه ســاختمان ایرانی ــان دان ــه خیاب ــه دوم، واحــد 58ب    6، طبق

  

  www.noavarpub.com   ، 66484191 ـ   92:  تلفن  
  

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 
لذا هرگونه . باشد  براي ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآور می1348سال 

 قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، از(استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب 
دي،  وي دي، دي برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی عکس

بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً ) فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیره
  .گیرند حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 :مرکز پخش

  . سایت انتشارات نوآور مراجعه فرماییدلطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به
  https://www.instagram.com/noavarpub/    https://telegram.me/noavarpub   www.noavarpub.com   
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ؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مـصوب       کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق م           
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نـشر           1350نامۀ اجرایی آن مصوب      و آیین  1348سال  

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تـصاویر                . نوآور است 
 دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کـل          ها و موارد  این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت       

ۀ پـی       یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتـاب، تهیـ
 صورت اینترنتی، سی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به      دي اف از کتاب، عکس    

 کتبـی از نـشر نـوآور ممنـوع و     وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره بــدون اجـازة        
 قـرار   پیگـرد قـانونی و قـضایی        است، و متخلّفین تحـت         شرعاً نیز حرام   غیرقانونی بوده و  

 .گیرندمی
صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد      با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نـشر نـوآور بـه           

کـه هـر    ه است، لـذا درصـورتی     چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشد         این
سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نـشر نـوآور را      
در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن                      

ها وزانه به بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور ر      
شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی           پردازند، بررسی و درصورت مشخص      می

باشد، وکیل قـانونی انتـشارات از طریـق وزارت فرهنـگ و            غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می       
و نیـز سـایر مراجـع    ) ترنتـی اي و اینپلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  (پلیس فتاارشاد اسالمی،   

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات                
ۀ خـسارات وارده بـه ایـن      پیگرد قانونی و قـضایی   قضایی، خاطیان را مـورد       قـرار داده و کلّیـ 

  .گرددانتشارات از متخلّف اخذ می
 به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو،     که هر کتابفروشی، اقدام همچنین درصورتی 

رسـانی تخلّفـات    اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع                
زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،                 و کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م

 نیز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه اسـتیفاي           اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و      
  .نمایدحقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  . از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

ة هر گونه تخلّـف از قبیـل       انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهد           
 و  021 66484191 - 2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره       مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن       

 و یـا از     info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس           09123076748
ـ      www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت         الغ نماینـد،     به این انتشارات اب

عمل آیـد، و نیـز      تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به            
  .عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایندبه

  هشدار



 5  کلیدواژه آزمون معماري نظارت  

  

       مقدمه
  فرزند هنر زنده کند نام پدر   باش نه فرزند پدررهن فرزند  

  
 بـراي    محـدود  زمـان هـا و      هاي نظام مهندسی و از طرفی حجم باالي منابع این آزمون            زمونکتاب باز بودن آ   

. هایی مواجه کرده اسـت      گویی به سؤاالت، داوطلبین دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را با چالش              پاسخ
  . شود طلبان میچرا که جستجوي پاسخ سؤاالت در میان انبوه منابع در بسیاري از اوقات باعث سردرگمی داو

از ) تأسیسات برقی جریان ضـعیف     (110-2و  ) تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط       (110-1نشریات  
هـاي    صـالحیت (جمله منابعی هستند که جدیداً در پی تغییرات ایجاد شده به آزمون نظـام مهندسـی بـرق                   

یار بـاالي ایـن دو نـشریه جلـب     با بررسی این نشریات تعداد صفحات بس.  اضافه شده است   )نظارت و طراحی  
بـا  . نماید که حتی زمان کافی براي ورق زدن این نشریات در جلسه آزمـون وجـود نخواهـد داشـت          توجه می 

دهـی مناسـب تهیـه         با نهایت دقت و بـا آدرس       110-2 و   110-1توجه به همه این عوامل کلیدواژه نشریات        
م مهندسی برق با تمرین و تکرار، مهارت انتخاب واژه هاي نظا رود داوطلبین گرامی آزمون امید می. شده است

ترین شکل فرا گرفته و با استفاده از این کلیدواژه در مدت کوتاهی و حتی بـدون              کلیدي هر سؤال را به عالی     
  .مطالعه این نشریات قبل از آزمون تمامی سؤاالت مطرح شده از این دو نشریه را پاسخگو باشند

عزیـزم کـه در تمـامی مراحـل تهیـه، تـدوین و       همسر دریغ و همراهـی   زحمات بیدانم از  برخود وظیفه می 
  .گردآوري این کتاب مرا یاري نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم

همچنین از مدیریت انتشارات نوآور جناب آقاي نصیرنیا کمال تشکر را نموده و از ایزدمنان طول عمر باعزت                  
  .برایشان خواستارم

  
  فقیتبا آرزوي مو  

  شاهرخ محمدزاده اصل  
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تأسیـسات برقـی فـشار      : جلـد اول  (مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقـی سـاختمان            1-110

  )»تجدیدنظر دوم«ضعیف و فشار متوسط 
تأسیـسات برقـی جریـان      : جلد دوم (مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان          2-110

  )»تجدیدنظر اول«ضعیف 
  

  راهنماي استفاده از کلیدواژه
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  صفحه  فصل  بند  نشریه  یدواژهکل

  1  13  1- 2-13 110- 1  آرایش پایه
  54  1  )ح (2- 3-3-6- 1 110- 2  ها آرایش کابل
  174  4  6-3-4- 4 110- 2  آرایه آنتن

  32  5  18- 5  110- 1  آزمایش تابلوهاي فشار ضعیف
  26  6  10- 6 110- 1  آزمایش تابلوهاي فشار متوسط
  74  2  2- 2شکل  110- 2  آزمایش مقاومت عایقی مرطوب

  69  5ضمیمه فصل   3-1-2- 8 110- 1  آزمون افزایش دما با عبور جریان
  11  10  6-1- 7-10 110- 1  آزمون ترانسفورماتور
  15  9  2- 16- 9 110- 1  آزمون دستگاه مولد
  84  5ضمیمه فصل   2-3- 8  110- 1  آزمون دي الکتریکی

  234  5  11- 1-4-4- 5 110- 2  آزمون سیستم انتقال هشدار
  12  1  6-6- 1 110- 1  محافظهاي  آزمون لوله

  72  2  )2 (3-10-3-4- 2 110- 2  آزمون مقاومت عایقی
  21  5  5- 10- 5 110- 1  هاي بررسی و تایید کلیدهاي خودکار آزمون
  26  5  6- 11- 5 110- 1  اندازها هاي پذیرش کنتاکتورها و راه آزمون
  13  10  )الف(-3-2- 7-10 110- 1  هاي پیش از سرویس ترانسفورماتور آزمون

  67  5ضمیمه فصل   7جدول   PTTA  1 -110هاي تابلو  ونآزم
  67  5ضمیمه فصل   7جدول   TTA 1 -110هاي تابلو  آزمون
  164  4  12-2- 4 110- 2  هاي تاییدي آزمون
  12  10  3-2- 7-10 110- 1  هاي ترانسفورماتور آزمون
  22  5  2-5- 10- 5 110- 1  اي هاي تک به تک یا نمونه آزمون
  84  5ضمیمه فصل   3- 8  110- 1  هاي تک به تک آزمون
  10  10  1- 6-10  110- 1  هاي جاري ترانسفورماتورهاي قدرت آزمون
  9  11  3- 4-11  110- 1  هاي جاري خازن آزمون
  19  6  )الف (8-1-7- 6 110- 1  هاي جاري کلیدهاي قدرت آزمون
  67  2  20-1-4- 2 110- 2  هاي جعبه تقسیم آزمون
  8  11  4-11 110- 1  هاي خازن آزمون
  10  10  3- 6-10  110- 1  ص ترانسفورماتورهاي قدرتهاي خا آزمون
  9  12  1- 4-12 110- 1  هاي یکسوساز هاي دستگاه آزمون
  13  10  )ب(-3-2- 7-10 110- 1  اي ترانسفورماتور هاي دوره آزمون
  9  12  2-1- 4-12  110- 1  هاي یکسوساز هاي عادي دستگاه آزمون
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  صفحه  فصل  بند  نشریه  یدواژهکل
  81  2  18-4-4- 2 110- 2  هاي تلفن هاي محیطی دستگاه آزمون
ــون ــه در   آزم هــاي محیطــی قطعــات بکــار رفت
  69  2  7-3-4- 2 110- 2  ها ترمینال

  84  5ضمیمه فصل   1-9- 8  110- 1  هاي مصونیت آزمون
هاي معمولی تابلوهـاي فـشار متوسـط          آزمون

  27  6  2-1- 10- 6 110- 1  پوشش فلزي

ــا   آزمــون هــاي منــابع تغذیــه ولتــاژ پــایین ب
  10  12  2- 4-12  110- 1  خروجی مستقیم

هـاي نـوعی تابلوهـاي فـشار متوسـط            آزمون
  26  6  1- 10- 6 110- 1  پوشش فلزي

  10  10  2- 6-10  110- 1  هاي نوعی ترانسفورماتورهاي قدرت آزمون
  9  11  4- 4-11  110- 1  هاي نوعی خازن آزمون
  9  12  1-1- 4-12  110- 1  هاي یکسوساز هاي نوعی دستگاه آزمون
  19  6  )ب (8-1-7- 6 110- 1  هاي نوعی کلیدهاي قدرت آزمون

ــشار   آزمــون ــوعی نرمــال تابلوهــاي ف هــاي ن
  27  6  )الف (1-2- 10- 6 110- 1  متوسط مجهز به پوشش عایق

هاي نوعی و معمـولی تابلوهـاي فـشار           آزمون
  27  6  2- 10- 6 110- 1  متوسط مجهز به پوشش عایق

هاي نوعی ویژه تابلوهاي فشار متوسط        آزمون
  28  6  )ب (1-2- 10- 6 110- 1  مجهز به پوشش عایق

  22  5  1-5- 10- 5 110- 1  هاي نوعی آزمون
  67  5  2- 8  110- 1  هاي نوعی آزمون
  164  4  11-2- 4 110- 2  هاي نوعی آزمون

  212  5  1-4- 5 110- 2  آشکارساز
  225  5  3-4- 5 110- 2  آشکارسازهاي خارج ساختمان
  215  5  2-4- 5 110- 2  آشکارسازهاي داخل ساختمان

آشکارســـازي حرکـــت تنـــاوبی آشکارســـاز 
  224  5  3-10-2-4- 5 110- 2  ونیکاولتراس

آشکارســـازي حرکـــت تنـــاوبی آشکارســـاز 
  221  5  3- 6-2-4- 5 110- 2  میکروویو

آشکارسازي دوگانه میکروویو و مـادون قرمـز        
  222  5  7-2-4- 5 110- 2  پاسیو

  218  5  3-2-4- 5 110- 2  آکوستیک


