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6-8- الزامات ایمنی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16۳
6-۹- سونای خشک���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 166
6-10- سونای بخار������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 166
16۷ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6-11- محیط های گرم
6-1۲- محیط های مخصوص دیگر�������������������������������������������������������������������������������������� 16۷

فصل هفتم: سیستم های توزیع برق و اتصال زمین

۷-1- سیستم های نیروی برق فشار ضعیف از دیدگاه ایمنی����������������������������� 168
1۷1 �������������������������������������������������������������������������������TN ۷-۲- مشخصه های اصلی سیستم
۷-۳- سطح مقطع هادی مشترك حفاظتی ـ خنثی����������������������������������������������� 1۷۲
۷-۴- رنگ عایق هادی های مدارهای توزیع نیرو و مدارهای نهایی��������������� 1۷۲
۷-۵- رنگ عایق سیم ها در مدارهای نهایی������������������������������������������������������������������� 1۷۲
۷-6- ممنوع بودن وصل مجدد هادی های حفاظت�������������������������������������������������� 1۷۲
۷-۷- لزوم دقت در نصب هادی های خنثی و حفاظتی������������������������������������������ 1۷۳
1۷۳ ����������������������������TN ۷-8- انوع وسایل حفاظتی قابل استفاده در سیستم های
۷-۹- هم بندی اصلی برای هم ولتاژ كردن����������������������������������������������������������������������� 1۷۳
۷-10- هم بندی اضافی برای هم ولتاژ كردن����������������������������������������������������������������� 1۷۵
1۷۵ �������������������������������������������������������������� ۷-11- قطع خودكار مدار در اثر اتصال كوتاه
۷-1۲- سطح مقطع هادی خنثی����������������������������������������������������������������������������������������� 1۷6
۷-1۳- سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی ـ خنثی����������������������������������������� 1۷۷
۷-1۴- سطح مقطع هادی هم بندی اصلی��������������������������������������������������������������������� 1۷۷
۷-1۵- سطح مقطع هادی های هم بندی اضافی��������������������������������������������������������� 1۷8
۷-16- هادی اتصال زمین��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1۷8
۷-1۷- ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین������������������������������������������������������������������ 1۷8
۷-18- مقررات اضافی مربوط به هادی های حفاظتی��������������������������������������������� 1۷۹
۷-1۹- الكترود زمین�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1۷۹
۷-۲0- شرایط استفاده از یک یا دو الكترود زمین برای���������������������������������������� 18۲

فصل هشتم: جبران سازی توان راکتیو

18۴ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8-1- توان اكتیو
8-۲- توان اكتیو و راكتیو���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18۵
8- ۳- توان راكتیو�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18۵
8- ۴- توان ظاهري������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18۵
18۵ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8-۵- ضریب توان
8-6- خازن جبران ساز����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 186
8- ۷- مزایاي خازن گذاري�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 186
8- 8- روش هاي جبران سازي توان راكتیو��������������������������������������������������������������������� 186
8- 8- تعرفه هاي توان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 188
8- 10- محاسبه توان خازن مورد نیاز به وسیله اندازه گیري����������������������������� 188
8- 11- اندازه گیري به وسیله ثبات اكتیو و راكتیو��������������������������������������������������� 188
8- 1۲- اندازه گیري از طریق قرائت كنتور��������������������������������������������������������������������� 18۹
8- 1۳- جبران سازي انفرادي المپ هاي تخلیه اي����������������������������������������������������� 1۹0

8-1۴- جبران سازي گروهي المپ هاي تخلیه اي�������������������������������������������������������� 1۹1
8-1۵- جبران سازي تكي ترانسفورماتورها���������������������������������������������������������������������� 1۹۲
8- 16 جبران سازي انفرادي الكترو موتورها������������������������������������������������������������������� 1۹۲
8-1۷- تجهیزات تنظیم توان راكتیو���������������������������������������������������������������������������������� 1۹۳
8-18- ظرفیت جریان����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1۹۳
1۹۳ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8- 18- ظرفیت ولتاژي
8- ۲0- طول عمر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1۹۴
1۹۴ ������������������������������������������������������������������������������������������������� 8- ۲1- ترانسفورماتور جریان
1۹۴ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8- ۲۲- فیوزها و كابل ها
8- ۲۳- فرمول هاي محاسبه خازن�������������������������������������������������������������������������������������� 1۹۵
8-۲۴- هارمونیک��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1۹۵
8- ۲۵- رگوالتور ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1۹6
8-۲6- جبران سازی توان راكتیو در انشعابات برق�������������������������������������������������� 1۹8
8-۲۷- تعیین اندازه تجهیزات الكتریكي بانک خازن����������������������������������������������� ۲0۲

فصل نهم: سیستم روشنایی

۹-1- استاندارد روشنایی داخلی������������������������������������������������������������������������������������������� ۲0۳
۹-۲- نكات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی������������� ۲0۳
۹-۳- طیف امواج الكترومغناطیسي و نور مرئي ��������������������������������������������������������� ۲0۵
۲0۵ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۹-۴- ضرایب انعكاس 
۹-۵- تعاریف و كمیت ها ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲06
۹-6- شدت روشنائي نقطه اي������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲06
۹-۷- تقسیم بندي چراغ ها براساس پخش نور �������������������������������������������������������� ۲06
۹-8- منابع نور مصنوعي )المپ ها( ����������������������������������������������������������������������������������� ۲0۷
۹-۹- مشخصات اصلي المپ ها ������������������������������������������������������������������������������������������� ۲0۷
۹-10- انواع المپ ها���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲08
۹-11- اثر استربوسكوپ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲08
۹-1۲- محاسبات روشنائي ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ۲08
۲11 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۹-1۳- روشنائي معابر 
۹-1۴- محاسبه روشنائي خیابان ���������������������������������������������������������������������������������������� ۲1۲
۹-1۵- جدول استاندارد شدت روشنایي داخلي ������������������������������������������������������� ۲1۳
۹-16- استاندارد روشنایی داخلی���������������������������������������������������������������������������������������� ۲1۳
۲1۴ ��������������������������������������������������������� ۹-1۷- نكات طراحی سیستم روشنایی طراحی
۹-18- جدول شدت روشنایی )برحسب لوكس(������������������������������������������������������� ۲1۴
۹-1۹- طراحی و محاسبه روشنایی������������������������������������������������������������������������������������ ۲16
۹-۲0- مشخصات فني و موارد كاربرد چراغ ها������������������������������������������������������������ ۲۲0
۲۲۲ �������������������������������������������������������������������������� ۹-۲1- اصول و روش هاي نصب چراغ ها

فصل دهم: سیستم اعالم حریق

10-1- كلیات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ۲۲۴
10-۲- مبانی عمومی سیستم اعالم حریق�������������������������������������������������������������������� ۲۲۴
10-۳- سیستم های مرتبط با سیستم اعالم حریق��������������������������������������������������� ۲۲6
۲۲۷ ��������������������������������������������� 10-۴- سیستم های كشف و اعالم حریق )مبحث ۳(



فهرست مطالب

فصل یازدهم: سیستم صوتی و اعالم خطر

سیستم صوتی و اعالم خطر������������������������������������������������������������������������������������������������������ ۲۳6

فصل دوازدهم: سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره

سیستم آنتن مركزی تلویزیون و ماهواره�������������������������������������������������������������������������� ۲۴8

BMS فصل سیزدهم: شبکه کامپیوتر و

1۳-1-كلیات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲۵۴
1۳-۲- ساختار شبكه كامپیوتر���������������������������������������������������������������������������������������������� ۲۵۴
۲۵6 ����������)IP Base( 1۳-۳- سیستم های جریان ضعیف تحت پروتكل اینترنت
۲۵۷ �����������������������������������������������)BMS( 1۳-۴- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
۲60 ��������������������������������������������������������������������������� Network 1۳-۵- شبكه هاي كامپیوتري

فصل چهاردهم: آسانسور و پلکان  برقي

1۴-1- انواع آسانسورهای موضوع مبحث����������������������������������������������������������������������� ۲6۳

فصل پانزدهم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

1۵-1 هدف����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲۷1
1۵-۲ حدود و دامنه كاربرد������������������������������������������������������������������������������������������������������ ۲۷1
1۵-۳ تأسیسات برقی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲۷1

فصل شانزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی

16-1- مدارك مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان������������������������������������������������ ۲۷۷
16-۲- عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمان ها�������������������������������������������������� ۲۷۷
16-۳- عوامل ویژه فرعی����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲۷8
۲۷8 ������������������������������������������������ 16-۴- روش های طراحی پوسته خارجی ساختمان
۲۷8 ��������������������������������� 16-۵- اصول كلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان
16-6- تأسیسات مكانیكی�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲۷۹
16-۷- سیستم روشنایي و انرژي الكتریكي������������������������������������������������������������������� ۲80

فصل هفدهم: پدافند غیرعامل

1۷-1- مفاهیم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲8۲
1۷-۲- تهدیدها�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲8۲
1۷-۳- هدف�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲8۲
1۷-۴- دامنه كاربرد���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲8۲
1۷-۵- پناهگاه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲8۲
1۵-۵- كاركرد میان رشته ای پدافند غیرعامل������������������������������������������������������������ ۲8۲
1۷-۷- سطوح ساختمان ها������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۲8۳
۲8۴ ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1۷-8- گرو بندی ساختمان ها
1۷-۹- مالحظات تأسیسات برقی���������������������������������������������������������������������������������������� ۲8۵
۲8۵ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1۷-10- مقررات كلی
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در سال هاي اخیر، شاهد رشد چشمگیر متقاضیان و داوطلبان شركت در آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان )جهت اخذ 
پروانه اشتغال پایه سه(، كه اصطالحاً آزمون های نظام مهندسی نامیده می شوند، هستیم. این آزمون برای رشته های هفت گانه 

عمران، معماري، تأسیسات برقی، تأسیسات مكانیكی، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری برگزار می شود.
قبولی در آزمون نظام، مزایای فراوانی برای مهندسان به همراه داشته، و فرصت هاي شغلی زیادی را برای آنان فراهم خواهد كرد. 
مهندسان، با قبولی در این آزمون، می توانند پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت كرده و 
به عنوان كارشناس ذیصالح و ُمجاِز سازمان نظام مهندسی در هر یک از صالحّیت های »طّراحي، اجرا و نظارت« بر ساختمان ها فّعالّیت 
نمایند. از مزیت های داشتن پروانه اشتغال به كار مهندسی، تخصیص یک شماره خاص در نظام مهندسی است كه شخصیت حقیقی 
مهندسان را در رشته مربوطه به شخصیت حقوقی تغییر و ارتقاء می دهد. افرادی كه دارای پروانه اشتغال باشند، می توانند در كارهای 
تجاری و خدماتی از قبیل تأسیس شركت و دفاتر مهندسی اقدام نمایند و یا از امتیاز سهمیه خود در شركت های قانونی بهره مند گردند.

آزمون نظام مهندسی در هر سال دو بار، توّسط دفتر امور مقّررات ملّی ساختمان، و با همكاری سازمان نظام مهندسی ساختمان 
كشور و توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هفت رشته اصلی مرتبط با ساختمان برگزار می شود.

مهندساِن دارای مدرك مهندسی در هر یک از رشته های عمران، معماري، تأسیسات برقی، تأسیسات مكانیكی، ترافیک، شهرسازی 
و نقشه برداری، بعد از گذشت ۳ سال از مدرك كارشناسی یا ۲ سال از مدرك كارشناسی ارشد و یا 1 سال از مدرك دكترای خود و 

نیز عضویت در سازمان نظام مهندسي، ُمجاز به شركت در این آزمون ها خواهند بود.
در برخی از رشته ها از جمله مهندسی عمران، پروانه اشتغال به كار در سه بخش اجرا، محاسبات و نظارت وجود دارد كه برای هر 
كدام از آنها آزمونی جداگانه برگزار می گردد و هر كدام از مهندسین با قبولی در هر یک از این آزمون ها پروانه اشتغال به كار پایه ۳ 

در آن بخش را دریافت می كنند كه حدنصاب قبولی در كلیه رشته ها، ۵0 درصد كل نمره می باشد.
برای شركت در آزمون شما باید در موعد مقرر به سایت سازمان مقررات ملی ساختمان مراجعه و ثبت نام كنید. در زمانی كه اعالم می شود 
به سایت مراجعه و تائیدیه ثبت نام خود را از سازمان نظام مهندسی دریافت كنید .و در زمان مقرر پرینت كارت ورود به جلسه را بگیرید.

كسانی كه مدرك كارشناسی ناپیوسته دارند چنانچه مدرك كاردانی آنها مرتبط با مهندسی همان رشته باشد هر ۵ سال سابقه كار با مدرك 
كاردانی معادل یک سال كارشناسی محاسبه می شود. حداكثر تا 10 سال سابقه كاردانی معادل دو سال سابقه كارشناسی در نظر گرفته خواهد 
شد. همگي این موضوعات را از واحد عضویت سازمان خود سؤال كنید و مطمئن شوید مدرك كاردانی شما با كارشناسی مرتبط هست یا خیر.

الزم است بدانید كه به غیر از رشته معماري صالحیت طراحي، سایر آزمون ها همگي به صورت تستي برگزار مي شوند. شما باید به 
تعداد 60 سؤال پاسخ بدهید. هر كس كه حداقل به ۵0 درصد سؤاالت، پاسخ صحیح بدهد، قبول مي شود یعنی حداقل باید به ۳0 
سؤال، پاسخ صحیح داده شود. در ضمن برای جلوگیری از پاسخ های شانسی و تصادفی، هر پاسخ اشتباه، یک سوم، نمره منفی دارد.

در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به كار پایه ۳ می باشد كه مهندسانی كه دارای این پروانه باشند طبق 
ماده11 آیین نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، پس از گذشت ۴ سال می توانند از پایه ۳ به پایه ۲ و پس از گذشت 
۵ سال دیگر از پایه ۲ به پایه 1 ارتقاء پیدا كنند. طریقه ارتقای پایه در پروانه اشتغال به این صورت است كه افراد دارای پروانه اشتغال 
پایه ۳ در یک سری كالس ها و دوره ها شركت كرده و در یک آزمون داخلی امتحان می دهند كه به شرط قبولی در آن آزمون و حضور 

در كالس ها و گذ شت زمان كافی می توانند ارتقاء پایه داشته باشند.
بهتر و ارجح آن است كه داوطلبان، در هر نوبت آزمون، تنها در یک صالحّیت )یعنی یكی از صالحّیت های طّراحی، نظارت و اجرا( ثبت نام 
و شركت نمایند، و تمامی سعي و توان خود را براي قبولي در آن صالحّیت متمركز كنند تا انشاءاهلل در هر نوبت، با یک بار آزمون و قبولي در 
آن، هم در هزینه ها و هم در زمان خود صرفه جویي نمایند، و شانس قبولی خود را نیز افزایش دهند. مباحث مقّررات ملّی، و نیز سایر منابع و 
كتب ذكر شده به  عنوان مواد آزموِن هر رشته و صالحّیت، در وبگاه دفتر امور مقّررات ملّی ساختمان به آدرس www.inbr.ir اعالم مي شود.

نظام  آزمون  منابع  مطالعه  و  تهّیه  در  كنند.  تهّیه  كامل  به  طور  را  منابع  این  تمامی  گرامی،  داوطلبان  كه  توصیه می شود  اكیداً 
مهندسی، نباید هیچ یک از منابع را از قلم انداخت و هیچ مبحثی را نیز نباید دست كم گرفت. باور داشته باشید كه در این آزمون ها، 
حّتي یک تست هم می تواند سرنوشت ساز باشد. با حذف هر یک از منابع و مباحث، به طور تقریبي حّداقل دو تا سه تست را از دست 
خواهید داد. بنابراین، از تمامی منابع آزمون ها به  خوبی استفاده نمایید. حتماً همه آنها را تهّیه، مطالعه و برچسب گذاری كنید. با 
برنامه ریزی دقیق و نیز بدون جا انداختن هیچ یک از مباحث و منابع، شانس موّفقّیت خود را به  میزان زیادی افزایش مي دهید.

راهنمای جامع چگونگی کسب آمادگی جهت 
ـــی ـــام مهندس ـــای نظ ـــرکت در آزمون ه ش



همان گونه كه مي دانید، كلّّیه آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان)جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی(، به صورت 
كتاب ْباز )open book( هستند، و شما مي توانید به هر تعداد كه الزم می دانید با خود، كتاب، جزوه، خالصه  برگ و نظایر آنها 

را به همراه داشته باشید. اكیداً به خاطر داشته باشید كه استفاده از تلفن همراه و تبلت در این آزمون ها ممنوع و غیرمجاز است. 
ولي استفاده از ماشین حساب اختیاری است.

تک تک  براي  باید  حتماً  حتماً  كه  كنید  توجه  اّما  باشید،  داشته  همراه  به  آزمون  جلسه  در  را  خود  نیاز  مورد  كتاب هاي  تمامي 
كتاب هایي كه در جلسه آزمون همراه دارید، برنامه ریزي و استراتژي مشّخص و سودمندی داشته باشید، وگرنه ممكن است كه تعداد 

زیاد كتب و منابع، بدون داشتن استراتژي و برنامه، در بسیاری از اوقات باعث اتالف وقت شما شود.
داوطلبان شركت در آزمون های نظام مهندسی را می توان اغلب )و نه تماماً( به دو گروه اصلی دسته بندی كرد:

گروه اّول داوطلبانی هستند كه می خواهند فقط با استفاده از كتب و منابع، همراه با كتاب های كلیدواژه، ولی بدون مطالعه الزم، 
در آزمون شركت نمایند.

گروه دّوم داوطلبانی هستند كه از وحشت این امر كه چگونه این همه كتاب را مطالعه نمایند، و نیز بنا به این دلیل كه می گویند ما 
فرصت نمی كنیم تمامی این كتب و منابع را در این زماِن كِم چند ماهه به طور كامل و خوب مطالعه نماییم، از تهّیه و خرید تعدادی 

از كتب و منابع مربوط به آزمون صرف نظر می كنند.
عقیده ما بر این است كه هر دو گروه فوق، هر یک به  نوعی، دچار اشتباه و خطا در نحوه تصمیم گیری و نوع نگرش به چگونگی 
آمادگی برای آزمون هستند. البته این یک واقعیت است كه اغلب داوطلبان این آزمون ها، به دلیل شاغل بودن، زمان و فرصت بسیار 
كمی برای مطالعه دارند و از سوی دیگر نیز، دوری چند ساله آنها از محیط دانشگاهی، تا حدودی از آمادگی و شرایط مطلوِب زمان 
دانشجویی شان كاسته است. با این  وجود، می باید توّجه داشته باشید كه از یک سو، بدون مطالعه الزم، شانس قبولی در آزمون بسیار 
پایین می آید، و از سوی دیگر نیز صرف نظركردن از تهّیه بعضی از كتب و منابع، به دلیل كمبود وقت یا حوصله برای مطالعه، به این 
معنی است كه با كنار گذاشتن هر كتاب یا منبع، حّداقل ۲ تا ۳ سؤال را از دست خواهید داد. پس، بهتر آن است كه كلّّیه مباحث 

و منابع آزمون را به  طور كامل تهّیه كنید.
به این نكته بسیار مهم نیز توّجه داشته باشید كه همگی منابع الزاماً نیاز به مطالعه كامل ندارند )البته این گفته برای آنانی است كه 
فرصت كمتری برای مطالعه دارند، وگرنه مطالعه كامل تمامی كتاب ها مسلّماً مفیدتر و بهتر است، ولی این واقعّیت را نمی توان انكار 
كرد كه عماًل تعداد زیادی از داوطلبان، به دلیل اشتغال به كار و كاهش آمادگی در مقایسه با زمان دانشجویی، این فرصت را ندارند(. 
شما می توانید با استفاده همزمان و توأم از كتاب ها و منابع آزمون )كه كمتر نیاز به مطالعه دارند(، همراه با كتاب های كلیدواژه، به 
بسیاری از سؤاالت آزمون پاسخ دهید. مثاًل برای »رشته معماری، صالحّیت اجرا« نیازی نیست كه كتاب »نظام فّنی و اجرایی كشور« و 
كتاب هایی از این نوع را الزاماً به طور كامل مطالعه كنید. حّتی اگر این مطالعه را هم انجام دهید، به دلیل این كه فرصت مرور آنها را 
ندارید و مطالب به حافظه موّقت ذهنتان منتقل می شوند، پس از گذشت یک هفته، به احتمال زیاد، بیشتر مطالب را فراموش خواهید 
كرد، مگر مواردی را كه برای خود نُت برداری یا برچسب ُگذاری كرده باشید. بنابراین، باز هم تأكید می كنیم كه الزاماً نیاز به مطالعه 
كامل همه كتاب ها و منابع آزمون را ندارید، و فقط كافی ا ست هر یک از این نوع منابع و كلیدواژه مربوط به آن ها را تهّیه نمایید. شما 
با استفاده صحیح از كتب كلید واژه، به احتمال زیاد به پاسخ صحیح سؤال می رسید. گفتیم: »به احتمال زیاد«، زیرا تشخیص كلیدواژه 

صحیِح سؤال برای یافتن پاسخ، بسیار حائز اهّمّیت است، و ممكن است داوطلب در این امر دچار اشتباه شود.
استفاده از منابع و كتب خوب و مناسب، و در صورت لزوم و امكان، شركت در دوره هاي آمادگي آزمون هاي نظام مهندسي، به  همراه 

سعي و تالش و مطالعه درست و صحیح مي تواند ضامن موّفقّیت داوطلبان در آزمون باشد.
  نشر نوآور، به عنوان ناشر تخّصصي كتب نظام مهندسي، تمام سعي، دانش، تجربه، مهارت و تعّهد حرفه ای خود را به كار گرفته 
تا بتواند كتاب هایي با كیفّیت مطلوب و داراي استانداردهاي الزم برای یک كتاب مرجع و مناسب جهت آمادگی آزمون های نظام 

مهندسی را تولید كرده و به  منظور خدمت به مهندساِن مشتاق به ورود به حرفه مهندسان و نظام مهندسي كشور ارائه نماید.
در تألیف مجموعه كتب نظام مهندسی، از اساتید خبره و مهندسان نخبه كشور كه سال ها سابقه تدریس در دوره هاي آمادگي آزمون هاي 
نظام مهندسي را داشته و یا در زمینه تألیف كتب نظام مهندسي فّعالّیت داشته اند، استفاده شده است، تا كتب ارائه  شده حّتي االمكان 
خواسته و نیاز گروه هرچه وسیع تري از داوطلبان شركت در آزمون را بر آورده نماید. در این راستا، در رشته عمران و معماري از حضور 
گرانقدر جناب آقای مهندس محمد عظیمي آقداش، پژوهشگر برتر نظام مهندسي كه داراي بیش از ۲0 عنوان كتاب ویژه آزمون هاي 
نظام مهندسي هستند كه همگي با استقبال بسیار فراوان، بارها تجدید چاپ شده اند، و نیز جناب آقای  محمد حسین علیزاده كه ایشان 

دارای تندیس تجلیل از نخبگان و استعدادهای برتر و همچنین لوح افتخار برای نخبگان و استعدادهای برتر از طرف معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهور می باشند، بهره مند هستیم. در رشته تأسیسات برقي از حضور جناب آقاي مهندس پرویز فروغي و در 



رشته تأسیسات مكانیكي از جناب آقاي مهندس داریوش هادي زاده، كه هر دو استاد گرامي به عنوان اّولین مدّرسان با بیش 
از 16 سال سابقه تدریس در دوره هاي آمادگي آزمون هاي نظام مهندسي هستند، و نیز جناب آقاي مهندس پیمان ابراهیمي 
مدّرس رسمي سازمان نظام مهندسي كه ایشان هم سالیان طوالني سابقه تدریس در این دوره ها را دارند، استفاده شده است.

همین جا الزم است از همه این عزیزان كه با تحّمل سختي هاي فراواِن تألیف، و نیز تحّمل سختي هاي طاقت فرساي ویرایش ها، 
اضافات و اصالحاِت پس از هر آزمون، ما را یاري نموده اند تشّكر و قدرداني نماییم.

اركان خط مشي نشر نوآور در تولید كتب ویژه آزمون هاي نظام مهندسي ساختمان بر پایه های زیر استوار است:
تغییرات  و  اصالحیه ها  آخرین  نیز  و  ساختمان  ملّي  مقّررات  گانه   ۲۲ مباحث  ویرایش  آخرین  با  متناسب  را  خود  كتب  تمامي   )1

آیین نامه ها، قوانین، مقّررات و ضوابط كشوري در هر دوره از آزمون هاي نظام مهندسي اصالح و تكمیل نماید.
۲( سعي شده است كه كتب، تا حد امكان خودآموز باشند تا داوطلب، بدون استفاده از استاد، نیاز خود را برطرف نماید.

۳( تالش شده است كه با تغییر ویرایش های مباحث ۲۲ گانه مقّررات ملّي ساختمان، در كتب تشریح كامل سؤاالت خود، سؤاالت 
آزمون هاي دوره هاي قبل را كه مباحث آنها تغییر كرده است، و براساس آخرین ویرایش مباحث، پاسخ آن سؤاالت امكان پذیر نیست را با 
كمترین تغییر، بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقّررات ملي ساختمان پاسخ دهد، یا از تست های تألیفی مشابه استفاده نماید تا سؤاالت 

دوره هاي قبل نیز براي آزمون پیش رو و بر اساس آخرین ویرایش ها براي آمادگي داوطلبان، مناسب و داراي كارآیي الزم باشد.
۴( سعی شده است كه تمامی كتاب ها دارای كلیدواژه باشد، و نیز فهرست مطالب كتاب ها به  طور كامل و ریز آورده شود تا در یافتن 

مطالب و پاسخ ها، زمان هرچه كمتری صرف گردد.
با توّجه به توضیحات فوق الزم است كه درباره انواع كتاب هایي كه در آزمون مورد استفاده و نیاز هستند نیز توضیحاتي را ارائه نماییم.

توصیه مي شود كه داوطلبان، حّتي االمكان كلّّیه مباحث مقّررات ملّي ساختمان را، كه مربوط به آزمون مربوط به خود مي باشند، تهّیه نمایند. 
حال، به  منظور آشنایي شما داوطلبان عزیز، توضیحاتي را در مورد مجموعه كتاب هاي ویژه آزمون هاي نظام مهندسي از نشر نوآور ارائه می نماییم. 

كتاب هاي ویژه آزمون هاي نظام مهندسي نشر نوآور به ۴ دسته كلّی تقسیم بندی مي شوند: 
1( دسته اّول، سري كتاب هایي كه جزو »منابع آزمون« هستند. این كتاب ها را حتماً می باید تهّیه كرده و در آزمون، همراه خود داشته باشید. 
مانند كتاب هاي »گودبرداري و سازه هاي نگهبان«، »قانون كار«، »مقّررات، قوانین و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها«، 
»مسائل مكانیكي و برقي در ساختمان«، »مصّوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري«، »روش ها و مسائل اجرایي« و ... . براي نتیجه گیري 

بهتر و مؤثّرتر، اكیداً توصیه مي شود كه در كنار این نوع كتاب ها، حّداقل از یكی از انواع كلیدواژه هاي نشر نوآور نیز استفاده گردد.
۲( دسته دّوم، سري كتاب هاي »تشریح كامل سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي« است كه به  منظور كسب مهارت و آشنایي با نحوه 

سؤاالت دوره هاي قبل بسیار مفید و الزم هستند. بعضي از این كتاب های دسته دّوم، خود به دو تیپ تقسیم مي شوند:
 تیپ اّول: تشریح كامل سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي به  صورت دوره به دوره است.

 تیپ دّوم: تشریح كامل سؤاالت طبقه بندي شده )بر اساس موضوِع سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي( است.
استفاده از كتاب های تیپ دّوم در شروع كار بسیار مناسب و پركاربرد است، زیرا اغلب داوطلبان در هنگام مطالعه و آمادگي براي آزمون، 
مطالب را به  صورت موضوع به موضوع مي خوانند و مایلند كه مروري بر سؤاالت دوره هاي گذشته آزمون هاي نظام مهندسي، براساس 

موضوعي كه در حال مطالعه هستند، نیز داشته باشند.
مطالعه كتاب های تیپ اّول، در هفته هاي پایاني بسیار مناسب و پركاربرد است، زیرا در این زمان، داوطلبان، براي آمادگي هر چه بیشتر 
در آزمون، مایلند كه سؤاالت را به  طور دوره اي و همان گونه كه در سر جلسه امتحان با آن مواجه مي شوند، مرور نمایند. به هرحال، داشتن 

یک نوع از هر یک از این دو تیپ كتاب، و ترجیحاً هر دو تیپ آنها، براي آمادگي در آزمون كفایت مي كند.
۳( دسته سّوم، سري كتاب هاي »شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي« است، كه براي تعدادي از رشته ها آماده و ارائه شده است. 
مطالعه این كتاب ها، در روزهایي كه شما خود را براي شركت در آزمون آماده مي نمایید، بسیار مناسب و كارگشا است. این سري كتاب ها، 

بیشتِر نیاز شما را پوشش داده و شما را از سایر كتب بي نیاز می سازند.
۴( دسته چهارم، سري كتاب هاي »كلیدواژه« است كه به  منظور پاسخ  دادِن سریع و آساِن بسیاري از سؤاالت، بسیار مهم و ضروري 

هستند. این دسته از كتاب ها، خود به ۳ تیپ تقسیم مي شوند:
 تیپ اّول: كلیدواژه هاي مربوط به هر رشته هستند. بسیاری از داوطلبان، این نوع كلیدواژه را تا حدود زیادي می شناسند. این 
تیپ كلیدواژه شامل كلیدواژه كلیه مواد آزمون هر رشته یعنی مباحث و سایر منابع به طور كامل می باشد به عنوان مثال 



در رشته عمران اجرا كلیدواژه كلیه مباحث به همراه كلیدواژه كتاب هایی مانند قوانین صنعت بیمه و مالیات، گودبرداری 
و سازه های نگهبان، روش ها و مسائل اجرایی و قانون كار را شامل می شود و توصیه می گردد، كسانی كه كلیه مباحث و سایر 

منابع آزمون را به طور كامل تهیه می كنند حتماً این تیپ كلیدواژه را هم تهیه نمایند.
نحوه استفاده از این تیپ كلیدواژه ها به این صورت است كه داوطلب ابتدا می باید در هر سؤال، كلیدواژه صحیح مربوط به آن سؤال 

را به  درستي تشخیص دهد. این تشخیِص صحیح، مهم ترین ُركن برای رسیدن به پاسخ صحیح است. زیرا اگر شما كلیدواژه درست را 
تشخیص ندهید، خیلي دیر به پاسخ سؤال دسترسي پیدا خواهید كرد. به  عنوان مثال، سؤال زیر را در نظر می گیریم:

»مسئولیت تهّیه نقشه هاي چون ْساخت، با كدام است؟   1( مجري   ۲( ناظر   ۳( مالک   ۴( طّراح«
حال اگر شما كلمه هاي »چون ْساخت« یا »تهّیه نقشه هاي چون ْساخت« را به عنوان »كلید واژه« تشخیص دهید، به جواب نخواهید رسید. شما 
باید بدانید كه كلیدواژه صحیح در این سؤال، »نقشه چون ْساخت« است. نكته اخیر، یكي از دالیِل به  جواب  نرسیدن در هنگام استفاده از كلیدواژه ها 
است. حال اگر كلیدواژه را درست تشخیص داده باشید، كافي  است به كتاب كلیدواژه مربوط به رشته خود مراجعه كرده و در آن، به ترتیب حروف 
الفبا، به دنبال این كلمه گشته و پس از یافتن آن به آدرسي كه روبروي آن داده شده است مراجعه كنید. یعني اگر گفته شده: »م 8 ص 8۴ بند 
۴-۳-۲-۲«، باید به كتاب مبحث 8 صفحه 8۴ مراجعه كرده و در بند ۴-۳-۲-۲ به دنبال كلیدواژه موردنظر گشته و پاسخ را در آن بند بیابید.

 تیپ دّوم: »كلیدواژه جامع« است. این نوع كلیدواژه، برای كلّّیه رشته ها می باشد. در صورتی كه كلمه ای را در كلیدواژه تیپ اّول نیافتید، 
ممكن است آن را در این تیپ كلیدواژه بیابید و به جواب برسید. نحوه استفاده از این تیپ كلیدواژه، همانند كلیدواژه تیپ اّول است. این 

تیپ كلیدواژه مناسب كسانی است كه فقط مباحث را تهیه كرده اند و سایر منابع را ندارند.
 تیپ سّوم: »كلیدواژه توصیفي« است. در این تیپ كلیدواژه، توضیحات مربوط به هر كلید واژه، روبروی همان كلیدواژه آمده است و شما 
نیازی به مراجعه به كتاب دیگر و جستجو برای یافتن آن كلیدواژه در كتاب دیگر را ندارید. بنابراین، در این نوع كلیدواژه، شما در مّدتی تقریباً 
كمتر از یک دقیقه به جواب می رسید. در حالی كه در هر یک از كلیدواژه های تیپ اّول یا دّوم، تقریباً یک و نیم تا دو دقیقه از وقت شما صرف 
می شود. به همین دلیل، استفاده از این تیپ از كلیدواژه، باعث صرفه جویی و ذخیره زمان برای شما می شود و شما می توانید از این زماِن ذخیره 
 شده برای پاسخ به سؤاالت دیگر استفاده نمایید. به عنوان مثال، شما در سؤال فوق الّذكر، پس از تشخیص كلیدواژه »نقشه چون ْساخت« كافی 
ا ست براساس حروف الفبا، به كتاب كلیدواژه توصیفِی خود مراجعه كنید. در این صورت شما مشاهده می كنید كه در روبروی این كلمه ذكر 
شده است: »مجری مكلّف است كه نقشه چون ْساخت را تهّیه نماید.« به  این ترتیب، شما در مّدتی كمتر از یک دقیقه به جواب می رسید. 
حال اگر فرض كنیم كه شما با این تیپ كلیدواژه بتوانید 10 سؤال را هم جواب بدهید، از آنجا كه رسیدن به پاسخ هر یک از این سؤاالت، 
كمتر از یک دقیقه است، شما تقریباً پانزده دقیقه زمان، ذخیره و صرفه جویی می كنید كه می توانید آن را صرف پاسخ گویی به سایر سؤاالت 
نمایید. اما تنها ضعف این تیپ كلیدواژه آن است كه به  دلیل این كه توضیحات مربوط به كلیدواژه در روبروی آن آورده شده است، این 
موضوع باعث می شود كه حجم این تیپ از كتاب های كلیدواژه خیلی خیلی افزایش یابد. بنابراین، در این تیپ كلیدواژه، صرفاً كلیدواژه های 
مهم و پُرتكرار آورده شده اند و تمامی كلیدواژه ها را پوشش نمی دهند و شما نیاز دارید كه از یكی از دو تیپ اّول یا دّوم نیز استفاده نمایید.

اما نقطه قوت بسیار مهم دیگر كتب كلیدواژه توصیفي این است كه اكثر جداول مورد نیاز از مباحث و سایر منابع آزمون همگي یک جا 
در انتهاي كتب كلیدواژه توصیفي آورده شده است كه بنابر اذعان بسیاري از داوطلبان آزمون در دوره قبل بسیار كارگشا و باعث تسریع 
در یافتن جدول مورد نیاز و كاهش و صرفه جویي بسیار زیاد در زمان مي گردد. زیرا دیگر نیازي نیست كه براي پیدا كردن این جداول در 
این همه كتب مباحث یا سایر منابع جستجو كنید تا جدول مورد نیاز خود را بیابید بلكه با یک جستجو در انتهاي كتاب كلیدواژه توصیفي 

خود به احتمال بسیار زیاد این جدول را در این كتاب مي یابید و مي توانید در زمان بسیار كمي به سؤال آزمون پاسخ دهید.
توصیه ما به شما داوطلبان عزیز این است كه در جلسه آزمون، با این استراتژی عمل نمایید كه برای پاسخ به هر سؤال، ابتدا از كلیدواژه 
توصیفی استفاده نمایید. اگر پاسخ را در آن یافتید، شما یک و نیم دقیقه از زمان خود را صرفه جویی كرده اید، و اگر پاسخ را در آن نیافتید 
در این صورت شما حّداكثر، فقط نیم دقیقه از زمان خود را از دست داده اید، و می توانید سریعاً به كلیدواژه تیپ اّول یا دّوم خود مراجعه 
كرده و به جستجوی كلیدواژه مربوطه بپردازید. این كار باعث می شود كه شما زمان خود را بسیار بهتر و مناسب تر مدیریّت كنید و شانس 
قبولی خود در آزمون را افزایش دهید. اكیداً توصیه مي شود كه حتماً در سر جلسه آزمون، حّداقل از دو تیپ از این كلید واژه ها استفاده كنید.

امید است که انشاءاهلل با عمل به توصیه ها و موارد گفته شده فوق شاهد موفقیت و قبولي شما عزیزان در آزمون پیش رو باشیم. 
و نیز امیدواریم که مجموعه کتابهاي ویژه آزمون هاي نظام مهندسي نشر نوآور نیز سهم کوچکي در این موفقیت داشته باشد.



فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
خواننده فرهیخته و بزرگوار

نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدرداني از اعتماد شما به کتاب های این انتشارات، به استحضارتان می رساند که همکاران این 
انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه هاي مختلف آماده سازی و نشر کتاب، تمامي سعي و هّمت خود را براي ارائه کتابي 
درخور و شایسته شما فرهيخته گرامي به کار بست هاند و تالش کرده اند که اثري را ارائه نمایند که از حّداقل هاي استاندارد یك کتاب 

خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کيفيّت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.
با این  وجود، علی رغم تمامی تالش های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار 
وجود دارد و هيچ اثري را نمی توان الزاماً مبّرا از  نقص و اِشکال دانست. از سوی  دیگر، این انتشارت بنابه تعّهدات حرفه ای و اخالقی 
خود و نيز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسّلم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان 

گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب های منتشره خود آگاه شده و آنها را در چاپ ها و ویرایش های بعدی آنها رفع نماید.
 لذا در این  راستا، از شما فرهيخته گرامي تقاضا داریم درصورتي که حين مطالعه کتاب با اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا 
محتوایي در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش شده خود 
را با هزینه انتشارات نوآور، پس از هماهنگي با انتشارات، ارسال نمایيد، و نيز چنانچه اصالحات خود را بر روی برگه جداگانه اي 
یادداشت نموده اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگه مزبور را با ذکر نام و شماره تلفن تماس خود به ایميل انتشارات نوآور ارسال 
نمایيد، تا این موارد بررسی شده و در چاپ ها و ویرایش های بعدی کتاب اِعمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتوای 

کتاب و ارتقاء سطح کيفي، شکلی و ساختاری آن گردد.
نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعّهدانه و مسئوالنه شما خواننده فرهيخته و گرانقدر، به منظور تقدیر و تشّکر از این همدلي 
و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتي که اصالحات درست و بجا باشند، متناسب با ميزان اصالحات، به رسم ادب و قدرشناسی، 
نسخه دیگری از همان کتاب و یا چاپ اصالح شده آن و نيز از سایر کتب منتشره خود را به عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان 

ارسال مي نماید، و درصورتي که اصالحات تأثيرگذار باشند در مقّدمه چاپ بعدي کتاب نيز از زحمات شما تقدیر مي شود.
همچنين نشر نوآور و پدید آورندگان کتاب، از هرگونه پيشنهادها، نظرات، انتقادات و راه کارهاي شما عزیزان در راستای بهبود کتاب، 

و هرچه بهتر شدن سطح کيفي و علمي آن صميمانه و مشتاقانه استقبال مي نمایند.

تلفن: 66۴8۴1۹1-۲
www.noavarpub.com

info@noavarpub.com

https://telegram.me/noavarpub



مقدمه مؤلففراخوان مساعدت فرهنگی و علمی

با توجه به ابالغیه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، آزمون های ورود به حرفه در رشته 
تأسیسات برقی در صالحیت های نظارت و طراحی تفكیک شده و دریافت پروانه اشتغال به كار در آن زمینه به طور 

مستقل انجام می شود.
از آنجائی كه منبعی برای آمادگی آزمون نظارت تأسیسات برقی وجود ندارد این كتاب به منظور آشنایی داوطلبین 

محترم با اصول نظارت تأسیسات برقی ساختمان تدوین شده است.
در تألیف كتاب از منابع معتبر مثل نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، مقررات ملی ساختمان، 

استانداردهای وزارت نیرو و تجربیات نظارتی استفاده و نكات مربوطه ذكر شده است.  
مطالب این كتاب به گونه ای تدوین شده است كه می تواند مورد استفاده مهندسین و تكنسین های شاغل در حوزه 

نظارت تأسیسات برقی قرار بگیرد.
همچنین كتا ب های شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي تأسیسات برقي در زمینه طراحی و مجموعه تشریحی 
آزمون های نظام مهندسی تأسیسات برقی  كه در آن مطالب مورد نیاز مربوط به سؤاالت آزمون ها بطور كامل ارائه 

شده است در دسترس داوطلبین گرامي قرار دارد.
امید است داوطلبین و خوانندگان گرامي همچون گذشته نظرات و پیشنهادات خود را جهت افزایش كیفیت 
كتاب از طریق پست الكترونیكی Info@noavarpub.com و pforoughi@yahoo.com  به مؤلف متذكر گردند تا در 

چاپ های بعدی كتاب لحاظ گردد.
همچنین خوانندگان محترم می توانند برای دریافت اطالعات فنی و مهندسی، آگاهي از برنامه دوره های آمادگي 
آزمون های نظام مهندسی،كارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه و دوره های تخصصی برق، به وب سایت 

www.parvizforoughi.com مراجعه نمایند.

پرویز فروغی  



كلیه حقوق چاپ و نشر این كتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصّنفان و هنرمندان مصّوب سال 1۳۴8 و آیین نامه 
اجرایي آن مصّوب 1۳۵0، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از كل یا قسمتي 
از مطالب، اشكال، نمودارها، جداول و تصاویر این كتاب، در دیگر كتب، مجالت، نشریات، سایت ها و موارد دیگر، و نیز هر 
گونه بهره برداری از مطالب این كتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوكپي، اسكن، تایپ از آن، تهیه فایل پي دي اف و 
عكس برداري از كتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  صورت اینترنتي، الكترونیكی، سي دي، دي  وي دي، فیلم، فایل صوتي 
یا تصویري و غیره بـدون اجازه كتبي از نشر نوآور ممنوع و غیرقانوني بوده و  شرعاً نیز حرام است، و متخلّفین تحت پیگرد 

قانوني و قضایي قرار مي گیرند.
با توّجه به اینكه هیچ كتابي از كتب نشر نوآور به  صورت فایل ورد یا پي دي اف و موارد این چنین، توّسط این انتشارات 
در هیچ سایت اینترنتي ارائه نشده است، لذا درصورتي كه هر سایتي اقدام به تایپ، اسكن و یا موارد مشابه نماید و كل یا 
قسمتي از متن كتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توّسط كارشناسان امور اینترنتي 
این انتشارات، كه مسئولّیت اداره سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسي محتواي سایت ها مي پردازند، بررسي 
و در صورت مشّخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینكه این كار از نظر قانوني غیر مجاز و از نظر شرعي نیز حرام مي باشد، 
وكیل قانوني انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، پلیس فتا )پلیس رسیدگي به جرایم رایانه اي و اینترنتي( 
و نیز سایر مراجع قانوني، اقدام مقتضی به  عمل آورده، و طّي انجام مراحل قانوني و اقدامات قضایي، خاطیان را مورد پیگرد 

قانوني و قضایي قرار داده و كلّّیه خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.
همچنین در صورتي  كه هر یک از كتابفروشي ها، اقدام به تهّیه كپي، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفست از كتب 
انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اّطالع رساني تخلّفات كتابفروشي مزبور به سایر همكاران و ُمَوّزعین 
محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اتّحاّدیه ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهي و نیز مراجع قانوني و قضایي 

اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف مي نماید.

خرید، فروش، تهّیه، استفاده و مطالعه از روي نسخه غیراصِل كتاب،
از نظر قانوني غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است.

انتشــارات نــوآور از خواننــدگان گرامــي خــود درخواســت دارد كــه در صــورت مشــاهده هر گونــه تخلّف از قبیــل موارد 
فـــوق، مراتــب را یــا از طـــریق تلفـــن هاي انتشــارات نــوآور بــه شــماره هاي ۲- 66۴8۴1۹1 0۲1 و 0۹1۲۳0۷6۷۴8 

ــا در  ــا م ــاس ب ــوي تم ــق من ــا از طری ــه آدرس info@noavarpub.com و ی ــل انتشــارات ب ــق ایمی ــا از طری و ی
ســایت www.noavarpub.com بــه ایــن انتشــارات ابــالغ نماینــد، تــا از تضییــع حقــوق ناشــر، پدیدآورنــده 

ــر  ــن ام ــام ای ــتای انج ــد، و در راس ــل آی ــه  عم ــري ب ــرم جلوگی ــدگان محت ــود خوانن ــز خ و نی
ــوآور نیــز هدیــه دریافــت نماینــد. ــي، از كتــب انتشــارات ن ــه  عنــوان تشــّكر و قدردان مهــم، ب

هشدار



فصل اول
مبانی و اصول اساسی تأسیسات برقی

۱-۱- مبانی عمومی

۱-۱-۱- لوازم ، تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در تأسیسات برقی ساختمان ها باید مطابق مشخصات یک یا چند استاندارد معتبر ساخته شده   �
باشند، استفاده از هر نوع لوازم و تجهیزات غیر استاندارد اكیداً ممنوع است.

۱-۱-۲- سازندگان معتبر، سازندگانی هستند كه تولیدات آن ها مطابق استانداردهای معتبر بوده و مورد تأیید مؤسسات و ادارات ذیصالح قرار گرفته باشند.  �
۱-۱-۳- سیستم الكتریكی منتخب برای كلیه ساختمان ها عموماً سیستم TN از نوع TN-C-S یا TN-S خواهد بود.  �
۱-۱-۴- در ساختمان هایی كه به علت كار انجام شده یا به دالیل موجه دیگر، در آنها از سیستم های نوع IT ، TT یا روش های ایمنی دیگر، مانند ولتاژ   �

خیلی پایین حفاظتی با اتصال زمین و محیط های با ولتاژ خیلی پایین ایمنی بدون اتصال زمین استفاده می شود، باید ضمن رعایت كلیات مقررات 
مبحث 1۳ از مقررات و آیین نامه های معتبر دیگر استفاده شود.

۱-۱-۵- در تهیه طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها، شدت روشنایی مصنوعی برای هر نوع محیط كار باید براساس مقادیر ذكر شده در جدول   �
شدت روشنایی مندرج در مبحث 1۳ مقررات ملی ساختمان انتخاب شود. 

۱-۱-۶- در تهیه طرح تأسیسات برقی ساختمان ها، پیش بینی و برآورد هر چه دقیق تر درخواست نیروی برق )تقاضا و یا دیماند( یا حداكثر توان مصرفی   �
از مواد مهمی است كه بایستی انجام شود.

۱-۱-7- به كارگیری نشانه های ترسیمی متعارف و مرسوم در كلیه نقشه ها و مدارك الزامی است.  �

استفاده از عالئم ترسیمی مطابق استاندارد IEC617 ترجیح دارد.

۱-۱-8- برای اطالع از نظرات، مقررات و دستورالعمل های مقامات تأمین كننده سرویس های ساختمان و تأسیسات زیربنایی نظیر برق، تلفن، آتش نشانی   �
و غیره، باید به موقع هماهنگی های الزم با آن مقامات ذیربط انجام شود و تماس و همكاری الزم تا خاتمه كار ادامه یابد. رعایت مقررات هر كدام از 

سازمان ها و یا شركت های مذكور و خصوصاً رعایت قانون حریم شبكه های برق اجباری است.
۱-۱-9- تأسیسات برقی ساختمان های مربوط به كاربری های زیر، كه سیستم نیروی آنها TN است، باید با رعایت مفاد مقررات مبحث 1۳و سایر مباحث   �

مقررات ملی ساختمان و نیز آیین نامه ها و استانداردهای معتبر اجرا شوند:
الف( مسكونی       ب( تجاری       پ( اداری       ت( درمانی       ث( آموزشی       ج( عمومی       چ( صنعتی

ح( نمایشگاه های دائمی و موقت، پارك های تفریحی و كارگاه های ساختمانی       خ( كشاورزی و دامداری
د( هر گونه ساختمانی كه مقررات مخصوصی برای تأسیسات برقی آن وضع نشده باشد.

ذ( ساختمان های ویژه حیاتی، بسیار زیاد حساس و زیاد مهم كه نمونه های آن در مبحث ۲1 مقررات ملی ساختمان آمده است.
۱-۱-۱0- مقررات مبحث 1۳ موارد زیر را در برمی گیرد:  �

الف( تأسیسات سیم كشی سیستم های جریان متناوب با ولتاژ تا 1000 ولت مؤثر
ب( تأسیسات سیم كشی سیستم های جریان متناوب با ولتاژ بیش از 1000 ولت مؤثر )به جز سیم كشی داخلی دستگاه ها(، كه از سیستم های فشار 

ضعیف تا 1000 ولت تغذیه می  كنند، مانند چراغ های تخلیه الكتریكی در گاز )فلورسنت - سدیم - جیوه - متال هالید(
پ( تأسیسات سیم كشی كلیه سیستم های مربوط به لوازم و دستگاه هایی كه مقررات خاصی برای آن ها وضع نشده باشد.

ت( تأسیسات سیم كشی و كابل كشی سیستم های جریان ضعیف ثابت وسایل ارتباطی، انتقال عالئم و فرمان و مشابه آنها به استثنای سیم كشی های 
داخلی دستگاه ها

1- سیستم های جریان متناوب با ولتاژ 11، 20 و 33 کیلوولت، فشار متوسط و 63 کیلوولت و باالتر فشار قوی نامیده می شود.
2- در طراحی و اجرای شبکه فشار متوسط و فشار قوی )شبکه شهری(، آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های شرکت تولید و توزیع نیروی برق بایستی 

رعایت گردد.



۱۴    شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تأسیسات برقی )صالحیت نظارت(

۱-۱-۱۱- مقررات مبحث 1۳ موارد زیر را در برنمی گیرد:  �
(Lightning Arester) الف( تأسیسات صاعقه گیر ساختمان ها

ب( مواردی كه دارای مقررات خاص باشد از قبیل: پست های برق فشار قوی، پاالیشگاه های نفت و گاز، تأسیسات خاص نظامی و غیره

۱-۲- تعاریف 

برقی و حفاظت   � تأسیسات  تأمین شرایط كاركرد صحیح  انسان و حیوان،  برای حفاظت جان  اتصال زمین  انواع سیستم اتصال زمین:   -۱-۲-۱
سیستم های آن و غیره بكار می رود و شامل انواع زیر است:

الف( اتصال زمین ایمنی       ب( اتصال زمین حفاظت سیستم       پ( اتصال زمین عملیاتی        ت( اتصال زمین صاعقه گیر
۱-۲-۲- تجهیزات الکتریکی: وسایل، لوازم، دستگاه ها و مصالحی اند كه برای تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الكتریكی به كار می روند. از جمله   �

مولدها، دستگاه های برقی، لوازم تابلویی، وسایل اندازه گیری، وسایل حفاظتی، مصالح و لوازم سیستم های سیم كشی و دستگاه های مصرف كننده انرژی 
الكتریكی، لوازم و تجهیزات سیستم های جریان ضعیف و سیستم های انتقال اطالعات داده و غیره.

۱-۲-۳- تأسیسات برقی: مجموعه ای است از تجهیزات الكتریكی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین كه دارای مشخصه های هماهنگ   �
و مرتبط باشند.

۱-۲-۴- تجهیزات الکتریکی دستی: تجهیزاتی هستند قابل حمل كه در هنگام استفاده عادی در دست گرفته می شوند و در آنها موتور، در صورتی   �
كه وجود داشته باشد قسمتی جدا نشدنی از تجهیزات را تشكیل می دهد.

۱-۲-۵- تجهیزات الکتریکی نصب ثابت: تجهیزاتی هستند كه به نگهدارنده هایی محكم شده باشند یا به نحوی دیگر در محل معینی محكم و ثابت   �
شده باشند.

۱-۲-۶- مدار الکتریکی: مجموعه ای از اقالم ، لوازم و تجهیزات الكتریكی در یک تأسیسات است كه از منبع واحدی تغذیه شده و به كمک وسایل   �
حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریان ها، اضافه یا كاهش ولتاژها و غیره حفاظت شده باشد.

۱-۲-7- الکترود زمین: یک قطعه یا قسمت هادی یا گروهی متشكل از قطعات هادی كه در تماس مستقیم و مدفون در زمین بوده و با آن اتصال   �
الكتریكی برقرار می كند.

۱-۲-8- الکترودهای زمین مستقل: از نظر الكتریكی، الكترود زمین مستقل الكترودهایی هستند كه فاصله آنها از همدیگر به قدری است كه در   �
صورت عبور حداكثر جریان از یكی از آنها، پتانسیل )گرادیان ولتاژ( سایر الكترودها به نحوی قابل مالحظه تغییر نكنند.

۱-۲-9- زمین )جرم کلی زمین(: جرم هادی زمین است كه پتانسیل همه نقاط آن به طور قراردادی برابر صفر انتخاب می شود.  �
جرم كلی زمین دارای خواص زیر است:

الف( آن را مانند شینه ای با مقطع بزرگ فرض كرد كه مقاومت بین هر دو نقطه آن عماًل نزدیک به صفر است.
ب( وصل شدن به جرم كلی زمین تنها از راه الكترود زمین امكان پذیر است.

پ( اتصال الكترود زمین به جرم كلی زمین همیشه همراه با مقاومتی است كه همان مقاومت اتصال به زمین و یا مقاومت الكترود زمین و یا بطور 
خالصه مقاومت زمین است.

۱-۲-۱0- بدنه هادی )دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی(: بدنه های هادی )فلزی( مربوط به دستگاه ها و تجهیزات الكتریكی كه می توان آنها را لمس   �
نمود و بطور عادی برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی، ممكن است برقدار شوند.

۱-۲-۱۱- قسمت های هادی بیگانه و یا بدنه های هادی بیگانه: قسمت های هادی ای است كه جزء تأسیسات الكتریكی نمی باشد ولی قادر است   �
پتانسیلی را كه معموالً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد و در اثر بروز اتصالی برقدار گردد. قسمت ها و یا بدنه هادی بیگانه از جمله 

عبارتند از:
الف( اسكلت فلزی و قسمت های فلزی ساختمان ها

ب( لوله های فلزی گاز، آب،  تأسیسات برودتی و حرارتی و سایر سیستم های تأسیسات مكانیكی و كلیه لوازم دیگر غیر برقی كه ممكن است در اثر بروز 
اتصال الكتریكی برقدار شوند. )مانند رادیاتورهایی كه متصل به لوله های فلزی تأسیسات حرارتی هستند و غیره(

پ( كف ها و دیوارهای غیر عایق
۱-۲-۱۲- هاد ی های برقدار: هر سیم یا هادی دیگری كه با نیت برقدار شدن آن در بهره برداری عادی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل هادی خنثی   �

نیز می باشد ولی بطور قراردادی هادی مشترك حفاظتی ـ خنثی )PEN( را شامل نمی شود.
۱-۲-۱۳- هادی خنثی )N(: هادی ای است كه به نقطه خنثی سیستم نیرو وصل بوده و می توان در انتقال انرژی الكتریكی از آن استفاده كرد.  �
۱-۲-۱۴- هادی حفاظتی )PE(: هادی حفاظتی )PE(، كه برای حفاظت در برابر برق گرفتگی الزم می باشد و هر یک از اجزای زیر را از نظر الكتریكی   �

به هم وصل می كند:
الف( بدنه های هادی       ب( ترمینال اصلی اتصال زمین     پ( نقطه زمین شده منبع تغذیه    ت( نقطه خنثی مصنوعی



۱۵فصل اول: مبانی و اصول اساسی تأسیسات برقی   

�   (PE) هادی ای است زمین شده كه به صورت اشتراكی هر دو وظیفه هادی های حفاظتی :)PEN( ۱-۲-۱۵- هادی مشترک حفاظتیـ  خنثی
و خنثی (N) را انجام دهد.

۱-۲-۱۶- هادی هم بندی برای هم ولتاژ کردن: هادی حفاظتی ای است كه هم بندی برای هم ولتاژ كردن را تضمین می كند.  �
۱-۲-۱7- هم بندی برای هم ولتاژ کردن: برقراری اتصال هادی بین كلیه  اجزای فلزی است كه پتانسیل بدنه های هادی و قسمت های هادی بیگانه   �

مختلف را اساساً به یک سطح ولتاژ می آورد.
۱-۲-۱8- ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین: ترمینال یا شینه ای است كه برای اتصال هادی های حفاظتی )PE(، هادی خنثی )N(، هادی های   �

حفاظتی ـ خنثی )PEN(، هادی های هم بندی اصلی برای هم ولتاژ كردن، هادی های هم بندی سیستم اتصال زمین صاعقه گیر و سیستم اتصال زمین 
عملیاتی )در صورت وجود آنها( پیش بینی و نصب می شود.

۱-۲-۱9- مقاومت کل اتصال زمین )مقاومت کل زمین(: مقاومت بین ترمینال اصلی اتصال زمین و جرم كلی زمین است.  �
۱-۲-۲0- جریان مجاز )جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یك هادی(: حداكثر جریانی است كه بطور مداوم در شرایط تعیین شده، بدون اینكه   �

دمای وضعیت تعادل یک هادی از میزان معینی تجاوز نماید، می تواند از آن عبور كند. در مورد هادی ها )سیم یا كابل( جریان اسمی همان جریان 
مجاز حرارتی است.

۱-۲-۲۱- جریان اضافه بار )یك مدار(: اضافه جریانی است كه عالوه بر جریان اسمی در مداری برقرار می شود كه از نظر الكتریكی آسیب ندیده باشد.  �
۱-۲-۲۲- جریان اتصال کوتاه: اضافه جریانی است كه در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی بسیار كوچک بین هادی های برقدار سیستم نیرو و هادی   �

حفاظتی كه در شرایط عادی دارای اختالف پتانسیل می باشند، ایجاد شود.
۱-۲-۲۳- اضافه جریان: هر جریانی كه بیش از جریان اسمی باشد.  �
۱-۲-۲۴- جریان باقیمانده: این جریان جمع برداری مقادیر لحظه ای جریان هایی است كه از همه هادی های برقداری یک مدار معین در یک نقطه از   �

تأسیسات برقی عبور می كند، این جریان را گاهی به اشتباه )جریان به زمین و یا جریان نشت به زمین( نیز خوانده اند.
۱-۲-۲- جریان برق گرفتگی: جریانی است كه از بدن انسان یا حیوان عبور كند و مشخصه های آن به نحوی باشد كه احتماالً موجب برق گرفتگی شود.  �
۱-۲-۲۶- جریان نشتی: جریانی است كه بین مداری كه از نظر الكتریكی آسیب ندیده است با زمین یا بدنه های هادی بیگانه، برقرار شود. این جریان   �

ممكن است دارای مؤلفه ای خازنی باشد كه شامل جریان های مربوط به خازن هایی است كه به صورت طبیعی در مدار موجود می باشد.
۱-۲-۲7- برق گرفتگی: پدیده ای است مربوط به آسیب های عضالنی كه در نتیجه عبور جریان الكتریكی از بدن انسان یا حیوان به وجود می آید.  �
۱-۲-۲8- تماس مستقیم: تماس اشخاص و حیوانات با هر یک از هادی های فاز می باشد.  �
۱-۲-۲9- تماس غیرمستقیم: تماس اشخاص و حیوانات با بدنه های هادی ای است كه در شرایط بروز اتصالی، برقدار شده اند.  �
۱-۲-۳0- فیوز: وسیله ای است كه اگر شدت جریان آن از مقدار تعیین شده در مدت زمان معین بیشتر شود، از طریق ذوب یک یا چند المان خود،   �

مداری را كه در آن قرار گرفته است باز می كند.
۱-۲-۳۱- کلید جداکننده )ایزوالتورـ  مجزاکننده(: یک وسیله مكانیكی قطع و وصل است كه در حالت قطع، فاصله جدایی الزم را بین كنتاكت ها   �

به وجود می آورد. كلید جداكننده قادر است فقط هنگامی یک مدار را قطع یا وصل كند كه جریان های قابل اغماض برقرار شده یا قطع شوند و یا تغییر 
قابل مالحظه ای بین ولتاژ دو سر هر یک از قطب های كلید جداكننده ایجاد نشود. همچنین كلید جداكننده می تواند جریان هایی را در شرایط عادی از 

مدار عبور دهد و برای زمانی مشخص جریان هایی را در شرایط غیرعادی مانند اتصال كوتاه تحمل كند.
۱-۲-۳۲- کلید جداکننده زیر بار )کلید ایزوالتور زیر بار(: كلیدی است كه هر دو خاصیت مربوط به كلیدهای جداكننده و قطع بار را دارا باشد.  �
۱-۲-۳۳- کلید فیوز جداکننده: كلید جداكننده ای است كه در آن فشنگ فیوز و یا نگهدار )پایه( فیوز همراه با فشنگ فیوز، كنتاكت های متحرك   �

كلید جداكننده را تشكیل می دهد )كلید فیوز چاقویی بدون محفظه جرقه گیر(.
۱-۲-۳۴- کلید فیوز قطع بار: كلید قطع باری است كه در آن فشنگ فیوز و یا نگهدار )پایه( فیوز همراه با فشنگ فیوز، كنتاكت های متحرك كلید   �

قطع بار را تشكیل می دهد. )كلید فیوز چاقویی با محفظه جرقه گیر(.
۱-۲-۳۵- کلید قطع بار: یک وسیله مكانیكی قطع و وصل است كه قادر به وصل، عبور دادن و قطع جریان برق مدار در شرایط عادی می باشد. شراط   �

عادی ممكن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشد و همینطور برای زمانی مشخص جریان هایی را در شرایط غیرعادی مدار مانند اتصال 
كوتاه تحمل كند.

۱-۲-۳۶- کلید فیوز جداکننده و قطع بار: كلید فیوزی است كه هر دو خاصیت مربوط به كلید فیوزهای جداكننده و قطع بار را دارا باشد )كلید   �
فیوز با بدنه نوع بسته و با محفظه جرقه گیر(.

۱-۲-۳7- کلید خودکار )کلید اتوماتیك(: وسیله مكانیكی قطع و وصل خودكار جریان است كه قادر است در شرایط عادی مدار، جریان هایی را وصل   �
یا قطع كند و یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیرعادی مدار مانند اتصال كوتاه، جریان هایی را وصل و قطع كند یا به مدتی كوتاه از خود 

عبور دهد. این نوع كلید مجهز به وسایلی است كه می تواند جریان های غیرعادی )اضافه بار، اتصال كوتاه( را به طور خودكار قطع كند.



۱۶    شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تأسیسات برقی )صالحیت نظارت(

۱-۲-۳8- کلید خودکار )کلید اتوماتیك( محدودکننده جریان اتصال کوتاه: كلید خودكاری است كه در برابر عبور جریان های بسیار باال، سریع   �
عمل كرده و در زمانی كوتاه تر از یک چهارم تناوب جریان، قبل از آنكه شدت جریان احتمالی به حداكثر خود برسد، جریان را قطع و جرقه آن را 

خاموش كند.
۱-۲-۳9- ولتاژ تماس: ولتاژی است كه به هنگام بروز خرابی در عایق بندی، بین قسمت هایی كه همزمان قابل لمس می باشند، ظاهر شود.  �

الف( از این اصطالح فقط در ارتباط با حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم استفاده می شود.
ب( در بعضی موارد، مقدار ولتاژ تماس ممكن است به وسیله امپدانس شخصی كه در تماس با این قسمت ها است، به مقداری قابل مالحظه تحت تأثیر قرار گیرد.

۱-۲-۴0- قطعاتی که در آن واحد در دسترس اند: هادی ها یا اجزایی از هادی هستند كه همزمان توسط یک شخص، یا یک حیوان، قابل لمس باشند.   �
قطعات زیر ممكن است در آن واحد در دسترس باشند:

الف( قسمت های برقدار    ب( بدنه های هادی    پ( قسمت های هادی بیگانه     ت( هادی های حفاظتی    ث( الكترودهای زمین
۱-۲-۴۱- دسترس: منطقه ای است كه حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون هر گونه كمک ابزاری، قابل لمس باشد.  �

  
شکل 1-1 : منطقه دسترس

۱-۲-۴۲- حد گذشت: مقادیر مرزی پارامترهای الكتریكی كه عبور از آنها مجاز نمی باشد.  �

۱-۳- اصول حفاظت الکتریکی

۱-۳-۱- در تأسیسات برقی عوامل عمده خطر عبارتند از:  �
الف( جریان های برق گرفتگی

ب( دماهای زیاد كه ممكن است منجر به ایجاد سوختگی ها، آتش سوزی ها و دیگر صدمات شود.
۱-۳-۲- حفاظت در برابر تماس مستقیم: اشخاص و حیوانات باید در مقابل خطرات ناشی از احتمال تماس با قسمت های برقدار تأسیسات برقی   �

حفاظت شوند. این حفاظت ممكن است با یكی از روش های زیر تأمین شود:
الف( جلوگیری از عبور جریان از بدن اشخاص یا حیوانات

ب( حفاظت با استفاده از عایق بندی قسمت های برقدار قابل دسترس
پ( حفاظت با استفاده از حصاركشی یا ایجاد موانع و یا استفاده از محفظه ها

ت( حفاظت با استقرار در خارج از محدوده دسترس
ث( محدود كردن جریانی كه ممكن است از بدن عبور كند به میزانی كمتر از جریان برق گرفتگی 

ج( استفاده از كلید جریان باقی مانده (RCD) به عنوان حفاظت اضافی
 (SELV , PELV , FELV) چ( استفاده از منابع تغذیه با ولتاژ ایمنی خیلی پایین

۱-۳-۳- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم: اشخاص و حیوانات باید در مقابل خطرات احتمالی ناشی از تماس با بدنه های هادی، حفاظت شوند.   �
این حفاظت ممكن است به یكی از روش های زیر تأمین شود:

الف( جلوگیری از عبور جریان اتصالی از بدن اشخاص یا حیوانات
ب( محدود كردن جریان اتصالی كه ممكن است از بدن عبور كند به میزانی كمتر از جریان برق گرفتگی

پ( حفاظت با استفاده از هادی حفاظتی و قطع خودكار مدار تغذیه، به محض بروز نقصی كه ممكن است به عبور جریان از بدن كه در تماس با بدنه 
هادی است، منجر شود. در موقعی كه این جریان مساوی یا بیشتر از جریان برق گرفتگی است.
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ت( حفاظت بدون استفاده از هادی حفاظتی و قطع خودكار مدار تغذیه شامل موارد زیر:
z )عایق بندی دوبل دارای عایق اولیه و ثانویه( II حفاظت با استفاده از تجهیزات كالس عایق بندی
z  )SELV ،PELV ،FELV با ولتاژ ایمنی خیلی پایین( III حفاظت با استفاده از تجهیزات كالس عایق بندی
z حفاظت با استفاده از هم بندی هم ولتاژكننده بدون اتصال زمین
z حفاظت با استفاده از محیط های عایق
z )IT حفاظت با استفاده از جدایی الكتریكی )ترانسفورماتور ایزوله، سیستم

۱-۳-۴- حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم: یكی از روش هایی كه قادر به تأمین ایمنی هم در برابر تماس مستقیم و هم در   �
برابر تماس غیرمستقیم است، استفاده از ولتاژ خیلی پایین می باشد كه در تأسیسات محیط های خاص از قبیل حمام، استخر،  سونا و غیره استفاده می شود.

)FELV, PELV , SELV( جدول1-1- سیستم های با ولتاژ خیلی پایین

رابطه مدارهای سیستم و بدنه هادی با زمینمنابع و مدارهانام سیستم

SELV ترانسفورماتور مجزاکننده ایمن یا منبع ایمن معادل آن، مدارهای با
جدایی حفاظتی

مدارها بدون اتصال به زمین می باشند، بدنه های هادی نباید دانسته به زمین 
اتصال داده شوند.

PELV ترانسفورماتور مجزاکننده یا منبع ایمن معادل آن، مدارهای با جدایی
حفاظتی

از مدارهای با اتصال به زمین می توان استفاده کرد. بدنه های هادی می توانند 
به زمین وصل باشند.

FELV مدارها نیست.  الزامی  آنها  بودن  ایمن  و  نیستند  ایمن  تغذیه  منابع 
بدون جدایی حفاظتی می باشند.

باید  هادی  بدنه های  کرد.  استفاده  می توان  زمین  به  اتصال  با  مدارهای  از 
مدارهای  حفاظتی  هادی  وصل  شوند.  وصل  اولیه  مدار  حفاظتی  هادی  به 

FELV به زمین مجاز می باشد.
 SELV = Safety Extra Low Voltage ولتاژ خیلی پایین ایمنی

PELV = Protective Extra Low Voltageولتاژ خیلی پایین حفاظتی

FELV = Function Extra Low Voltageولتاژ خیلی پایین عملیاتی

�  PELV و SELV ۱-۳-۵- حفاظت با استفاده از
در موارد زیر حفاظت در برابر برق گرفتگی انجام شده به حساب می آید:

الف( ولتاژ اسمی سیستم نباید از مقادیری كه در باند یک استاندارد IEC60۴۴۹ تعیین گردیده تجاوز كند.
ب( منبع ولتاژ یكی از منابع ذكر شده برای منابع SELV )بدون اتصال زمین( و یا منابع PELV )با اتصال زمین( باشد.

اگر در منبع تغذیه سیستم های مذکور بخش ولتاژ باالتر شامل اتوترانسفورماتور یا پتانسیومتر یا وسایل الکتریکی و مانند آنها باشد، مدار ولتاژ خیلی پایین ادامه 
مدار ولتاژ باال به حساب آمده و حفاظت آن باید مانند قسمت با ولتاژ باال در نظر گرفته شود.

۱-۳-۶- منابع تغذیه SELV )بدون اتصال زمین(: در منابع تغذیه SELV بدنه های هادی و مدارها بدون اتصال به زمین بوده و باید از نظر الكتریكی   �
نیز از زمین و دیگر سیستم ها مجزا باشد. به این دلیل و نیز به منظور كاهش خطرات برق گرفتگی، این منابع باید طبق استانداردهای معتبر تولید شده 
و تجهیزات، قطعات مدارها، لوازم و غیره باید به نحوی انتخاب و در نظر گرفته شوند كه اتصالی و سایر معایب دیگر به خود این منابع محدود گشته و 

قطعات هادی دیگر سیستم ها را تحت تأثیر قرار ندهند. این منابع شامل شش نوع است كه در سه گروه به قرار زیر تقسیم می شوند:
گروه اول: منابع تغذیه SELV است كه تغذیه آن با ولتاژ باالتر از ولتاژ خروجی این منبع انجام می گیرد. این گروه شامل انواع زیر می باشد:

 (SELV) الف( ترانسفورماتور ایمنی ، كه دارای سیم پیچی های مستقل اولیه جهت ولتاژ تغذیه باالتر و سیم پیچی ثانویه با ولتاژ خروجی خیلی پایین ایمنی
باشد. این ترانسفورماتور باید مجهز به پرده فلزی بین سیم پیچی اولیه و ثانویه باشد.

ب( موتورـ  ژنراتور، كه در آن، موتور با ولتاژ باالتر تغذیه شده و به عنوان نیروی محركه ژنراتور با ولتاژ خروجی خیلی پایین ایمنی (SELV)، بكار گرفته 
می شود. عایق بندی و درجه ایمنی این منبع باید معادل ترانسفورماتور ایمنی )بند الف فوق الذكر( باشد.

پ( منابع تغذیه الكترونیكی كه دارای حفاظت های الزم، قطعات و لوازم استاندارد در مدارهای داخلی بوده، به طوری كه در اثر عیوب داخلی مقدار ولتاژ 
خروجی خیلی پایین ایمنی آن (SELV) افزایش نیافته و حفاظت در مقابل تماس غیرمستقیم نیز تأمین گردد.

گروه دوم: منابع تغذیه SELV است كه ولتاژ خروجی خیلی پایین  ایمنی آن مستقل از هر گونه منبع تغذیه با ولتاژ باالتر می باشد. این گروه شامل 
انواع منابع زیر است:

الف( منابع جریان مانند باتری و یا سلول های خورشیدی كه بطور مستقل عمل می نمایند.
ب( دیزل ژنراتور، كه در آن دیزل به عنوان نیروی محركه ژنراتوری كه دارای ولتاژ خروجی خیلی پایین ایمنی (SELV) بوده، بكار گرفته می شود.

گروه سوم: منابع تغذیه SELV شامل منابعی است، قابل حمل و سیار ایمن، مانند ترانسفورماتور ایمنی، موتور ـ ژنراتور و تجهیزاتی كه با الزامات 
حفاظتی و مشابه با عایق بندی دوبل )كالس عایق بندی II( مطابقت نماید.
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۱-۳-7- منابع تغذیه PELV )با اتصال زمین(: منابع تغذیه PELV از نظر ساختار سیستم و انواع، مشابه منابع تغذیه SELV بوده ولی در شرایطی   �
مورد استفاده قرار می گیرد كه احتمال مجزا و جدا بودن الكتریكی این سیستم، از زمین و دیگر سیستم ها در طول بهره برداری قابل تأمین نباشد. در 

این منابع، مدارهای سیستم و بدنه هادی تجهیزاتی كه در آن مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند به زمین متصل شوند.

در منابع تغذیه خیلی پایین حفاظتی PELV که تغذیه آن با ولتاژ باالتر از ولتاژ خروجی خیلی پایین حفاظتی انجام می گیرد. حفاظت های مناسب و الزم در مدار 
ولتاژ باالتر باید در نظر گرفته شود تا از بروز خطرات تماس غیرمستقیم جلوگیری و حفاظت الزم آن مدار نیز، تأمین گردد.

�  PELV و SELV ۱-۳-8- الزامات عمومی برای مدارهای
الف- قسمت های برقدار مدارهای SELV و PELV باید از نظر الكتریكی از سایر مدارها و از یكدیگر، مجزا باشند.

ب- هادی های مدارهای SELV و PELV باید از سایر مدارها جدا باشند. اگر انجام این كار به هنگام اجرا، ممكن نباشد، باید یكی از موارد زیر مراعات شود:
ب-1- مدارهای SELV و PELV عالوه بر عایق بندی اصلی از داخل یک غالف غیر فلزی عبور كنند.

ب-۲- هادی های مدارهای با ولتاژهای مختلف به كمک یک جداكننده با غالف فلزی زمین شده از هم جدا شوند.
ب-۳- مدارهای با ولتاژهای مختلف، می توانند با استفاده از رشته های یک كابل یا به صورت هادی های جمعی از داخل یک مجرا عبور داده شوند به 

شرطی كه هادی های SELV و PELV به صورت انفرادی یا دسته  جمعی نسبت به باالترین ولتاژ موجود در مسیر، عایق بندی شده باشند.
پ- الزامات خاص مدارهای SELV )بدون اتصال زمین( شامل موارد زیر است:

ت- قسمت های برقدار مدارهای SELV نباید به زمین یا به هادی های حفاظتی مدارهای دیگر اتصال داده شوند.
ث- بدنه های هادی )مدارهای SELV(: نباید به اجزای زیر اتصال داده شوند:

ث-1- زمین
ث-۲- هادی های حفاظتی یا بدنه های هادی مدارهای دیگر

ث-۳- بدنه های بیگانه، به استثنای مواردی كه تجهیزات الكتریكی از نظر ساختاری باید در تماس با بدنه های بیگانه باشند. در این صورت باید اطمینان 
حاصل شود كه این بدنه ها نخواهند توانست ولتاژهای بیش از ولتاژ موجود در شبكه تأسیسات برقی ساختمان را به خود بگیرد.

۱-۳-9- حفاظت در برابر تماس مستقیم )مدارهای SELV(: اگر ولتاژ اسمی از ۲۵ ولت مؤثر در جریان متناوب و یا 60 ولت جریان مستقیم بدون   �
تموج تجازو كند، حفاظت در برابر تماس مستقیم الزامی خواهد بود. حفاظت در برابر تماس مستقیم باید به یكی از دو روش زیر تأمین شود:

الف( پیش بینی موانع یا با پوششی كه درجه حفاظت )IP( آن حداقل برابر با IP۲x باشد.
ب( دارای عایق بندی باشد كه در برابر ولتاژ آزمونی ۵00 ولت جریان متناوب مؤثر، حداقل یک دقیقه استقامت كند.

1- برای محیط عادی و خشک، چنانچه ولتاژ اسمی از 25 ولت مؤثر در جریان متناوب یا 60 ولت جریان مستقیم بدون تموج تجاوز نکند، حفاظت در برابر 
تماس مستقیم، الزامی نمی باشد.

2- رعایت مقررات برای حفاظت در برابر تماس مستقیم در محیط های غیر خشک از جمله حمام، دوش، استخر و یا در بعضی از محیط ها و شرایط دیگر، الزامی است.

۱-۳-۱0- الزامات خاص مدارهای PELV )با اتصال زمین(: در مواردی كه مدارها دارای اتصال زمین بوده و یا داشتن منابع تغذیه SELV الزم نباشد،   �
شرایط زیر باید برقرار شود:

۱- حفاظت در برابر تماس مستقیم )مدارهای PELV(: حفاظت در برابر تماس مستقیم باید به یكی از دو روش زیر تأمین شود:
الف( پیش بینی موانع یا با پوششی كه درجه حفاظت )IP( آن حداقل برابر با IP۲x باشد.

ب( دارای عایق بندی باشد كه در برابر ولتاژ آزمونی ۵00 ولت جریان متناوب مؤثر، یک دقیقه استفاده كند.
۲- عدم لزوم حفاظت در برابر تماس مستقیم )مدارهای PELV(: اگر تجهیزات داخل حوزه اثر هم بندی برای هم ولتاژ كردن باشد و ولتاژ اسمی از 

مقادیر زیر تجاوز نكند، ایجاد حفاظت در برابر تماس مستقیم )با توجه به ردیف 1 فوق( الزم نخواهد بود:
الف( ۲۵ ولت مؤثر در جریان متناوب یا 60 ولت جریان مستقیم بدون تموج، هنگامی كه تجهیزات به طور معمول فقط در محیط های خشک مورد 

استفاده قرار می گیرند و انتظار نمی رود سطوح بزرگی از قسمت های برقدار با بدن تماس حاصل كند.
ب( 6 ولت مؤثر در جریان متناوب یا 1۵ ولت جریان مستقیم بدون تموج در همه موارد دیگر.

۱-۳-۱۱- منابع تغذیه FELV: این سیستم با استفاده از ولتاژ شبكه تأسیسات برقی ساختمان، برای تأمین ولتاژ خیلی پایین عملیاتی مورد نیاز در   �
شبكه های ارتباطات و مخابرات، سیستم های كنترل، سیستم های ابزار دقیق و غیره در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد كه رعایت همه مقررات مربوط به 
SELV و PELV الزم نبوده و یا رعایت نشده باشد. در این سیستم عالوه بر الزامی نبودن شرط ایمن بودن منبع تغذیه، می توان از مدارهای با اتصال زمین نیز 

استفاده نمود. در این منابع وصل بدنه های هادی به هادی حفاظتی مدار اولیه الزامی بوده و نیز وصل هادی حفاظتی مدارهای FELV به زمین عملیاتی، مجاز 
می باشد. عالوه بر موارد مذكور برای اطمینان از عملكرد این منابع نسبت به حفاظت در برابر تماس های مستقیم و غیرمستقیم موارد ذیل نیز باید رعایت شود:



۱9فصل اول: مبانی و اصول اساسی تأسیسات برقی   

)FELV ۱- حفاظت در برابر تماس مستقیم )مدارهای
حفاظت در برابر تماس مستقیم باید با یكی از دو روش زیر انجام شود:

الف( استفاده از حصاركشی ها یا محفظه ها برای جلوگیری از تماس مستقیم
ب( استفاده از عایق بندی كه با حداقل ولتاژ آزمونی مدار اولیه مطابقت داشته باشد.

در مواردی كه مدارهای FELV قادر به تحمل این ولتاژ نباشند، عایق بندی بدنه های در دسترس تجهیزات در حین نصب باید تقویت شود تا حدی كه 
بتواند در برابر ولتاژ آزمونی 1۵00 ولت متناوب مؤثر، استقامت كند.

۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم )مدارهای FELV(: حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم باید با یكی از دو روش زیر انجام شود:
الف( بدنه های هادی تجهیزات FELV به هادی حفاظتی مدار اولیه وصل شود به شرط اینكه یک وسیله حفاظتی در برابر تماس غیرمستقیم، منبع یا 
مدار تغذیه را در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه قطع كند و ولتاژ تماس نیز از حدود ولتاژ قراردادی بیشتر نشود. این امر مانع وصل یكی از هادی های 

برقدار FELV به هادی حفاظتی مدار اولیه نخواهد شد.
ب( بدنه های هادی تجهیزات FELV به هادی هم بندی هم ولتاژكننده مدار اولیه كه زمین نشده است، وصل شود. از این روش در مواردی استفاده 

می شود كه مدار با روش حفاظتی جدایی الكتریكی، حفاظت می شود.

پریزها و دو شاخه های مدارهای SELV، PELV و FELV باید مخصوص هر یک از این منابع بوده و نباید قابل اتصال و استفاده در مدارهای دیگر باشد.

۱-۳-۱۲- حفاظت در برابر اثرهای حرارتی در بهره برداری عادی: تأسیسات برقی باید طوری طراحی و اجرا شده باشد كه برای مواد قابل اشتعال   �
در اثر دماهای زیاد یا قوس الكتریكی امكان بروز هیچ نوع حریق وجود نداشته باشد، همچنین در موقع بهره برداری عادی از تجهیزات الكتریكی نباید 

هیچ نوع خطر سوختگی برای اشخاص یا حیوانات وجود داشته باشد.
۱-۴- حفاظت در برابر اضافه جریان

۱-۴-۱- اشخاص و حیوانات و همچنین وسایل و لوازم ساختمان ها باید در برابر صدمات و خسارات ناشی از دماهای زیاد و عوامل الكترومكانیكی كه   �
ممكن است در اثر هر اضافه جریانی در قسمت های برقدار به وجود آیند، حفاظت شوند. این حفاظت ممكن است به یكی از روش های زیر تأمین شود:

الف( قطع خودكار تغذیه در موقع بروز اضافه جریان قبل از اینكه این اضافه جریان با توجه به مدت زمان برقراری آن، به مقدار خطرناك برسد.
ب( محدود كردن حداكثر اضافه جریان با توجه به مدت زمان برقراری آن به میزانی كه بی خطر باشد.

۱-۴-۲- حفاظت در برابر جریان های اتصالی: هاد ی ها به جز هادی های برقدار و همه قطعات دیگری كه برای هدایت جریان های اتصالی پیش بینی   �
شده اند باید بتوانند این جریان ها را بدون ایجاد دماهای زیاد هدایت كنند.

1- الزم است به جریان های اتصال زمین و جریان های نشتی توجه خاصی مبذول شود.
2- هادی های برق دار در برابر هر نوع جریان اتصالی، از جمله جریان اتصالی که در اثر نقصی به وجود آمده باشد، باید محفوظ بماند.

۱-۵- حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ

۱-۵-۱- حفاظت اشخاص و حیوانات در برابر اضافه ولتاژ: اشخاص و حیوانات و همچنین وسایل، لوازم و ساختمان ها باید در برابر هر نوع صدمات و   �
اثر مضری كه ممكن است در نتیجه بروز اتصالی بین مدارهای با ولتاژهای مختلف ایجاد شود، محافظت شوند.

۱-۵-۲- اشخاص و حیوانات و همچنین وسایل، لوازم و ساختمان ها باید در برابر صدمات و خسارات ناشی از ولتاژهای زیاد كه ممكن است در اثر عوامل   �
دیگری مانند صاعقه یا قطع و وصل مدارها به وجود آیند، محافظت شوند.

۱-۵-۳- حفاظت تأسیسات و تجهیزات در برابر اضافه ولتاژ: اضافه ولتاژ گذرا در تأسیسات برق، از جمله در پست های برق، تأسیسات برق فشار ضعیف   �
و همچنین اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه و یا كلیدزنی، به عملكرد صحیح و سالم تجهیزات، دستگاه ها، اجزاء شبكه تأسیسات برق آسیب رسانده و در 
مواردی نیز ممكن است برای افراد خطرآفرین باشد. برای این منظور الزم است حفاظت ها و تمهیدات ایمنی در تأسیسات برقی به قرار زیر، پیش بینی گردد.

۱-۵-۴- حفاظت در برابر اضافه ولتاژ در پست های برق: برای جلوگیری از اضافه ولتاژ در شبكه برق فشار ضعیف به دلیل بروز اتصال زمین در   �
تجهیزات شبكه برق فشار متوسط و اثر آن در شبكه برق فشار ضعیف، موارد زیر باید رعایت شود:

الف( الكترود اتصال زمین قسمت برق فشار متوسط از الكترود اتصال زمین قسمت برق فشار ضعیف )متصل به نقطه خنثی ترانسفورماتور( مجزا و 
مستقل از هم اجرا گردد، كه در این صورت پست برق دارای دو الكترود زمین مستقل خواهد بود. 

1- الکترودهای اتصال زمین قسمت برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف، هر کدام باید به ترمینال یا شینه اصلی زمین مخصوص خود وصل شوند.
2- پیش بینی و اجرای الکترودهای اتصال زمین مجزا و مستقل در پست برق، برای قسمت برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف، یعنی دو الکترود برای هر 

پست مطمئن تر از یک الکترود مشترک می باشد.



۲0    شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تأسیسات برقی )صالحیت نظارت(

ب( در صورتی كه به دالیل محدودیت های اجرایی و یا شرایط طرح، فاصله مناسب بین دو الكترود فراهم نشود و الكترودها در حوزه ولتاژ هم قرار گیرند 
و یا به دالیل وجود اجسام فلزی مدفون در محل، ایجاد دو الكترود اتصال زمین مستقل امكان پذیر نباشد، ایجاد الكترود مشترك برای سیستم های اتصال 
زمین برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف الزامی می گردد. در این صورت مقاومت الكتریكی اتصال زمین در یک الكترود مشترك برای سیستم های 

برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف، نباید از یک اهم تجاوز كند.

در صورتی که امکان دستیابی به مقاومت یک اهم در الکترود اتصال زمین مشترک امکان پذیر نباشد، کلیدهای حفاظتی اتوماتیک تابلوهای فشار متوسط در 
پشت برق در زمان مناسب، جریان اتصالی در شبکه فشار متوسط را باید قطع کند.

۱-۵-۵- حفاظت در برابر اضافه ولتاژ در تأسیسات برق فشار ضعیف  �
برای حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ در تأسیسات برق فشار ضعیف موارد زیر باید رعایت گردد:

الف( برای جلوگیری از اضافه ولتاژ در هادی خنثی در صورت بروز اتصال بین هادی فاز و هادی خنثی، تجهیزات حفاظتی در مقابل اضافه ولتاژ باید 
در مدار پیش بینی گردد.

ب( قطع هادی خنثی باعث مواج شدن ولتاژ بین فازها و هادی خنثی شده و موجب شكست عایق بندی و در نتیجه سوختن لوازم و تجهیزات الكتریكی 
می شود، برای این منظور باید تمهیدات الزم برای پیشگیری از قطع هادی خنثی پیش بینی گردد.

1- مسیر مجاری عبور و شرایط اجرایی مدارهای برق فشار ضعیف باید طوری در نظر گرفه شود که از احتمال اتصال تصادفی هادی فاز به سیستم اتصال زمین 
شبکه کامپیوتر و سیستم های فن آوری اطالعات )IT( که باعث بروز تغییرات شدید ولتاژ در آن شبکه ها می گردد، جلوگیری شود.

2- برای حفاظت مصارف برقی سه فاز موتوری و یا سایر مصارف برقی دیگر که قطع فاز و جابجایی فاز به آن ها آسیب می رساند، بایستی از رله کنترل فاز و یا 
هر مکانیسم مشابه دیگری استفاده گردد.

۱-۵-۶- حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه  �
تجهیزات، دستگاه ها و سیستم های مختلف تأسیسات برقی از جمله دستگاه های الكترونیكی حساس و گران قیمت، شبكه های كامپیوتری و سیستم های 
فن آوری اطالعات )IT( كه امروزه در ساختمان های بزرگ و یا خاص به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، باید در مقابل اضافه ولتاژ ناشی از 
اثرات صاعقه حفاظت گردند. این تجهیزات حفاظتی اصطالحاً برقگیر حفاظتی نامیده می شوند كه برای محدود كردن اثرات اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه 
روی تأسیسات برق از جمله شبكه توزیع نیرو، در تابلو ورودی برق اصلی پست برق ساختمان و یا سایر تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرند و 

دارای الزاماتی به قرار زیر می باشند:
الف( تجهیزات برقگیر حفاظتی در صورت نیاز، در اولین تابلو برق در نقطه ورودی و محل تحویل نیروی برق به ساختمان )سرویس مشترك( و یا در 

اولین تابلوی برق فشار ضعیف )تابلوی اصلی( در سیستم توزیع نیرو در نظر گرفته می شود.
ب( اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه به بعضی از دستگاه های الكترونیكی حساس و گران قیمت و یا مشابه آن ها، آسیب رسانده و كاركرد آن ها را مختل 
می نماید. تابلوهای تغذیه كننده دستگاه های فوق باید عالوه بر دارا بودن سایر حفاظت های الزم دیگر، تجهیزات برقگیر حفاظتی مخصوص به خود را 

نیز داشته باشد.
ب( تجهیزات برقگیر حفاظتی در هر تابلوی برق باید با یک برچسب مخصوص و دائمی مشخص شده باشد.

ت( تجهیزات برقگیر حفاظتی براساس سطح و یا تراز ولتاژ حفاظت، جریان تخلیه الكتریكی، جریان حداكثر و یا جریان ضربه و سایر مشخصات دیگر 
آن ها انتخاب می گردند.

الزم به ذکر است که در تأسیسات برق 400/230 ولت، سطح و یا تراز ولتاژ عملکرد برقگیر حفاظتی از 2/5 کیلوولت بیشتر نمی باشد.

ث( تجهیزات برقگیر حفاظتی در شبكه توزیع سیستم های نیرو باید در نقاط مشخص نصب شوند.
توضیحات عالئم شكل 1-۲ به قرار زیر است:

z وسیله حفاظتی )فیوز( برقگیر حفاظتی :PD

z برقگیر حفاظتی :SPD

z .دستگاه و یا تجهیزاتی كه در مقابل اضافه ولتاژ حفاظت می شود :E/I

شکل1-2: نحوه نصب وسیله حفاظتی و برقگیر حفاظتی در تابلو برق تغذیه کننده دستگاه و یا تجهیزات  


