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 فصل اول 
 ؟میدار  ازیبه استانداردها ن چرا •
 مختلف استاندارد سطوح •
 یسازمان یاستانداردها •
 یمل یاستانداردها •
 ایمنطقه یاستانداردها •
 المللیبین یاستانداردها •
 یتخصص یاستانداردها •
 ساختمان  تأسیسات یمل نمونه استاندارد کیبا  ییآشنا •
 شدهترجمه و  اصلیزبان یاستانداردها تفاوت •
 یی اروپا یاستانداردها یاختصار  عالمت •
 ست؟ یچ IEC المللیبین استاندارد •
 ساختمان  تأسیساتمتداول  یاستانداردها شماره •
 ساختمان  یکیالکتر  تأسیساتدر حوزه  دیمف هایکتابها و  هندبوک •
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 فصل دوم 
 ارکان و ساختار پروژه یمعرف •
 ی پروژه صنعت کیمختلف در  هایدپارتمان  •
 یپروژه ساختمان  کیمختلف در  هایدپارتمان  •
 آماده شود؟  دیبا یچه مدارک مهندس یپروژه ساختمان کی یبرا •
 ست؟ یچ خطیتک  اگرامید •
 ست؟ ی چ ییجانما هاینقشه •
 ی مانکار یپ یقراردادها انواع •
 ست؟ یچ C, PC, EPC, EPCF یقراردادها انواع •
 یمدارک طراح دیتول ندیفرآ •
 انجام داد؟ دیبا یفاز صفر هر پروژه چه اقدامات در •
 هر پروژه  کیدر فاز  اقدامات •
 است؟  یسوم پروژه شامل چه اقدامات فاز •
 ی مربوط به ارسال مداراک مهندس اصطالحات •
 هاآن فی و تعار  IFI, IFR, IFA, IFD, AFD اصطالحات •
 IFC, AFC اصطالحات •
 ی پاسخ به مدارک مهندس تیمربوط به وضع اصطالحات •
  یطراح یدپارتمان برق برا ازیموردن مدارک •
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 سوم  فصل
 بخش نیدر ا موردنیاز یاستانداردها •
 ست؟ یچ یبار مصرف ای ماندید مفهوم •
 یمصرف ماندید بینیپیش هایقدم •
 در ساختمان  یکیانواع بار الکتر  شناخت •
 م؟یکن  افتیساختمان در  کیاز مهندسان معمار و مکان دیبا یاطالعات چه •
 توان یچگال  ایبار به روش وات بر مترمربع  نیتخم •
 بار به چه معناست؟  زمانیهم بی ضر  •
 ؟شودمی  نییبه چه صورت تع زمانیهم بی ضر  •
 ییبار روشنا  نیتخم مثال •
 مختلف هایکاربری در  ییبار روشنا نیتخم هایشاخص  •
 یکشش یبار آسانسورها  نیتخم •
 در برآورد بار آسانسور  زمانیهم  بیضر  نییتع •
 ست؟ یچ RT دیتبر  تن •
 ش یو گرما  شی سرما زاتیدر تجه دیتن تبر  نییتع •
 ؟شودمیچگونه انجام  لریبار چ نیتخم •
 خاص  یمصرف بارها نیتخم نحوه •
 Demand Factorدرخواست  بی ضر   حیتوض •
 Load Factorبار  بی آوردن ضر  به دست نحوه •
 Coincidence Factor زمانیهم بی آوردن ضر  به دستو نحوه  حیتوض •
 ست؟ یچ  Diversity Factor یپراکندگ بی ضر  •
 ی بار آپارتمان نیتخم یبرا پرکاربرد زمانیهم بی ضرا •
 ؟ شودمیگفته  ییبه چه بارها یمنیو ا یاضطرار  یبارها •
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 ی اضطرار  یبارها نیتخم نحوه •
 بار موتورها  نیتخم •
 هاپمپ توان الکترو روابط •
 هاپمپتشابه  نیقوان •
 بار موتورها  نیتخم •
 موتورها Load Listنمونه  کی حی و توض یبررس •
 ست؟یچ رویانشعاب وزارت ن یواگذار  ضوابط •
 متداول فیانشعابات فشار ضع انواع •
 پروژه ساده کی بار  نیتخم •
 مدار پروژه ییروشنا محاسبه •
 در پروژه  زهای توان پر  محاسبه •
 کولر یمحاسبه بار مصرف نحوه •
 مشاعات ساختمان  یمحاسبه بار مصرف نحوه •
 سه فاز یمتعادل کردن بار بر رو نحوه •
 ی ورود دیکل تیانتخاب ظرف نحوه •
 ساختمان  یتابلو اصل تیظرف نگیز یسا •
 ساختمان  یکابل ورود نگی ز یسا محاسبه •
 پروژه بزرگ  کیبار  نیتخم نمونه •
 BHPپروژه بر اساس  یانتخاب موتورها نحوه •
 اطالعات موتورها  استخراج •
  رزرو، دائم کار یموتورها زمانیهم بی ضر  انتخاب •
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 چهارم فصل
 ی فشار متوسط و فشار قو ف،یولتاژ فشار ضع  فیتعار  •
 ها کیمیو م هانقشهمختلف در  یمتداول ولتاژها رنگ •
 یولتاژ نام مؤثر مقدار •
 در فرکانس قدرت تحملقابل  ولتاژ •
 تحمل قابلولتاژ ضربه  ینام مقدار •
 برداری بهره ولتاژ •
 ست؟ یچ یعاد ینام انیجر  ریمقاد •
 مدت کوتاه  تحملقابل ینام انی جر  •
 ان ی جر   تحملقابل کیپ مقدار •
 ست؟ یچ سوییچ گیر •
 برق  عیمختلف پست توز  هایبخش  •
 در پست برق MV یمتداول تابلوها کارکرد •
 در پست برق LV یمتداول تابلوها کارکرد •
 ت یبرق از نظر مالک عیتوز  هایپست بندیدسته •
 پاساژ  پست •
 پست پاساژ  خطیتک  اگرامید یبررس •
 در پست پاساژ  نیزم یونرهای استفاده از سکس علت •
 در پست پاساژ  یمحاسبه توان مصرف نحوه •
 ست؟یکنتور چ  بی ضر  پارامتر •
 قدرت یدهایبه کمک کل درهایف حفاظت •
 ی عموم پست •
 ی اختصاص پست •
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 ی پست اختصاص Signal Line Diagram یبررس •
 یاختصاص -یعموم پست •
 برق از نظر ساختار  عیتوز  هایپست بندیدسته •
 ییهوا هایپست  •
 ینیزم هایپست  •
 ساختهپیش هایپست  •
 ییپست هوا کیمختلف  هایبخش  حیتوض •
 ست؟ یپست کامپکت چ یبخش اصل سه •
 پست کامپکت  کیشمات •
 ؟ شودمیکم چگونه انجام  تیبا ظرف یترانسفورماتورها حفاظت •
 پست کامپکت  رات یتعم یفضا یبررس •
 پست کامپکت  یخنک کار  نحوه •
 کامپکت عیپست توز  Layout یینقشه جانما نمونه •
 یروگاهیپست ن خطیتک  اگرامید •
 ست؟ یچ Remote Terminal Unit اسکادا تابلو •
 یروگاهیپست ن LVبخش  یبررس •
 ست؟ یچ کی هرمت ترانسفورماتور •
 مختلف پست کامپکت  یقسمت ها ییجانما •
 پدمانتد  هایپست  یبررس •
 پدمانتد هایپست  بی و معا ایمزا •
 برق عی توز  هایپستانواع  ب ی و معا ایمزا سهیمقا •
 مختلف هایپست  راتیو تعم برداریبهره  نهیهز  سهیمقا •
 برق عیتوز  هایپست در  تیتوسعه ظرف تیقابل •
 ی اختصاص هایپست نصب  الزامات •
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 ی اختصاص هایپست بندیدسته •
 ی پست اختصاص یمقطع عمود وارهطرح  یبررس •
 یاختصاص هایپست  یخنک کار  نحوه •
 ی روغن ترانسفورماتور در پست اختصاص ینشت آوریجمع  نحوه •
 ساختمان  یاتاق ترانسفورماتور متناسب با مقررات مل یاساس ابعاد •
 اتاق ترانسفورماتور  یمهم در طراح نکات •
 استفاده کرد؟ یاز ترانسفورماتور روغن  د ینبا هاییمکانچه  در •
 ست؟ یابعاد اتاق ترانسفورماتور چ الزامات •
 قرار دادن حائل آتش در اتاق ترانسفورماتور  الزام •
 ورود و خروج هوا  هایدریچهنصب  نکات •
 سقف اتاق ترانس  یمهم در طراح نکات •
 کابل در ترانسفورماتور استفاده شود؟  هنگهدارنداز  دیبا چرا •
 ترانسفورماتور در اتاق  ییجانما نحوه •
 نول در ترانسفورماتور  نگیبوش صیتشخ نحوه •
 چگونه باشد؟ دیروغن نما ترانسفورماتور با نصب •
 MV, LV ینصب تابلوها  مقررات •
 اندازه ارتفاع اتاق ترانسفورماتور  یشرط اصل دو •
 واریهم ولتاژ از هم و از د یفلز  یفواصل تابلوها  حداقل •
 ؟ شودمیگفته  ییبه چه تابلوها ی اتیجلو عمل یتابلوها •
 ؟شوندمیگفته   ییسته به چه تابلوهاپشت ب یتابلوها •
 از هم  یاتیفاصله دو تابلو جلو عمل حداقل •
 و پشت بسته  یاتیفاصله تابلو جلو عمل حداقل •
 فاصله دو تابلو پشت بسته از هم  حداقل •
 مجاور  واریاز د یاتیفاصله تابلو جلو عمل حداقل •
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 مجاور  واریفاصله تابلو پشت بسته از د حداقل •
 ست؟ یچ بازشو •
 در اتاق تابلوها قرار داد؟ توانمیترانسفورماتور را  یچه موارد در •
 پالن اتاق ترانسفورماتور  یبررس •
 ی اختصاص عی توز  هایپست ساختار   نییدر تع مؤثر عوامل •
 پروژه  کی خطیتک  اگرامید رسم •
 سطح ولتاژ پروژه انتخاب •
 یمصرف ماند یترانسفورماتور بر اساس مقدار د انتخاب •
 پروژه ینوع حفاظت ترانسفورماتورها انتخاب •
 شبکه برق پروژه شیآرا انتخاب •
 خطی تک اگرامیدر د یدزنیو کل یعموم هایحفاظت  •
 خطیتک  اگرامیدر د گیریاندازهدادن لوازم  قرار •
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 پنجم  فصل
•  
 MVاتصال به شبکه  هایروش  انواع •
 ست؟یبه شبکه چ یشعاع اتصال •
 ؟شودمیچگونه انجام  یبه شبکه شعاع اتصال •
 به چه معناست؟  نترالکیا •
 ست؟ یچ یمواز  دری اتصال به دو ف شیآرا •
 گر ید هایروشنسبت به  یمواز  دریاتصال به دو ف شی آرا ایمزا •
 ؟ شودمیاستفاده  یمواز  دریاز اتصال به دو ف هاییمکانچه  در •
 یاصل نگیبه ر  اتصال •
 ؟شود میاستفاده  هاییمکاندر چه  یاصل نگیروش اتصال به ر  از •
 یداخل MVمختلف شبکه  شیآرا •
 چگونه است؟  یداخل MVشبکه  یشعاع شیآرا •
 یداخل MVشبکه  یشعاع  شیآرا بی و معا ایمزا •
 باز به چه صورت است؟ نگی ر  یشبکه داخل شیآرا •
 باز  نگیشبکه ر  بی و معا ایمزا •
 باز در هنگام اتصال کوتاه نگیشبکه ر  رفتار •
 کردن شبکه بعد از خطا چگونه است؟  داربرق •
 باز نگیکابل در شبکه ر  نگیز یسا انتخاب •
 بسته به چه صورت است؟ نگی ر  یشبکه داخل شیآرا •
 بسته نگیشبکه ر  بی و معا ایمزا •
 بسته در هنگام بروز اتصال کوتاه  نگیشبکه ر  رفتار •
 بسته نگیباز و ر  نگیدر شبکه ر  دهایکل تفاوت •
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 MV عیشبکه توز  انواع •
 یی هوا MV عیشبکه توز  یژگیو •
 ییشبکه هوا کیولتاژ در  یابیرفع خطا و باز  ندیفرآ •
 ییشبکه هوا کیگذرا در  یماندگار و خطا  یخطا •
 عملکرد نشانگر خطا در خطوط انتقال نحوه •
 ع یدر شبکه توز  کلوزریر  عملکرد •
 چگونه است؟  یمخابرات  ستمیمجهز به س کلوزریر  عملکرد •
 ست؟ یچ زریعملکرد سکشن ال نحوه •
 ی نیرزمیز  یکابل هایشبکه یژگیو •
 ی نیرزمیفشار متوسط ز  هایکابل متعدد خطاها در  لیدال •
 ی نیرزمیز  یکابل هایشبکهنرخ خطا در  یبررس •
 اسکادا  یاسکادا در ساختارها  ستمیس موردنیاز یابزارها •
 RTUکنترل از راه دور  انهیعملکرد پا نحوه •
 ینیرزمیو ز  ییدو شبکه فشار متوسط هوا سهیمقا •
 LVدر سمت ولتاژ  گیریاندازه لوازم •
 ن یی و ولتاژ در سمت ولتاژ پا انیجر  گیریاندازه نحوه •
 LV ،MVدر سمت  گیریاندازهاستفاده از لوازم  تفاوت •
 به شبکه ولتاژ یبرق اضطرار  یاتصال ژنراتورها  نحوه •
 ی اضطرار  یکردن ژنراتورها یمواز  نحوه •
 ست؟ یچ  DGپراکنده  دیتول •
 در زمان قطع برق  یاضطرار  یبارها هیتغذ •
 برق ساختمان  عیشبکه توز  یمعمار  یدر طراح مؤثر عوامل •
 ساختمان یکاربر  یبررس •
 ساختمان  یمعمار  یبررس •
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 شبکه برق ساختمان دارد؟ یدر طراح تأثیریچه  زاتی تجه ییجانما •
 در شبکه به چه معناست؟ نانیاطم تیقابل •
 در شبکه نانیاطم تیمختلف قابل  بندیدسته •
 ست؟ یچ زاتیتجه یو نگهدار  ریتعم تیقابل •
 در شبکه یو نگهدار  ریتعم  تیقابل بندیدسته •
 شرفتهیحداقل، استاندارد و پ یو نگهدار  ریتعم تی بار شبکه با قابل هیتغذ •
 تأسیسات  پذیریانعطاف  یبررس •
 پذیری انعطاف پارامتر  بندیدسته •
 برق ساختمان   عیشبکه توز  یبر طراح ماندید تأثیرات یبررس •
 ی بار در طراح عیعامل توز  یبررس •
 اینقطهمتوسط و  کنواخت،ی عیتوز  تفاوت •
 ؟برق دارد عیتوز  شبکه یدر طراح تأثیریشدن چه  برقبی در برابر  تیحساس •
 یبرقبیدر برابر  تیساختمان بر اساس حساس یانواع بارها بندیتقسیم •
 باال یمتوسط و بحران یکم، بحران  ینرمال، بحران یبارها •
 ساختمان  عیشبکه توز  یطراح یبه اختالل برا تی عامل حساس یبررس •
 ستمیس برداریبهره در  تأثیرگذار هایاختالل انواع •
 اختالل در ولتاژ  یبررس •
 به ولتاژ  تیمدارات از نظر حساس بندیدسته •
 ی مسکون هایمجتمع توان در  عیتوز  نحوه •
 برق مختلف درون ساختمان  یبه تابلوها رسانیبرق نحوه •
 نشان آتش  یبه آسانسور دسترس رسانیبرق نحوه •
 ی و اضطرار  یمعمول  یتابلوها تفاوت •
 ی اضطرار  یمتصل به تابلوها یها  UPSعملکرد  نحوه •
 انجام داد؟ توانمی یدر ساختمان چه اقدامات کشیکابل کاهش  یبرا •
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 ست؟ یداکت چ باس •
 و به کمک باسبار  یپست برق مرکز  کیبرق در ساختمان با  عیتوز  •
 به طبقات مختلف ساختمان  رسانیبرق ی مختلف برا هایطرح •
 به ساختمان به کمک دو پست در ساختمان  رسانیبرق •
 بلندمرتبه هایساختمان به طبقات در  رسانیبرق  تفاوت •
 به کمک باسبار شدهتوزیعبه ساختمان با روش منبع توان  رسانیبرق •
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 ششم فصل
 ترانسفورماتور  یاستانداردها شماره •
 ع ی توز  یترانسفورماتورها بندیدسته •
 ست؟ یو خشک چ یروغن  ترانسفورماتور •
 ی روغن یترانسفورماتورها  انواع •
 ست؟ یچ کیو هرمت یکنسرواتور  یترانسفورماتورها •
 ؟آوردمی دیرا پد یهوا به داخل محفظه روغن ترانسفورماتور چه مشکالت ورود •
 ی عملکرد ترانسفورماتور روغن نحوه •
 چگونه است؟  یو انبساط روغن در ترانسفورماتور کنسرواتور  انقباض •
 چگونه است؟ کیحجم روغن در ترانسفورماتور هرمت رییتغ •
 دارد؟  یبردکارچه کیگاز درون ترانسفورماتور هرمت بالشتک •
 با بالشتک گاز به چه صورت است؟ کیترانسفورماتور هرمت عملکرد •
 روغن ترانسفورماتور  گیریرطوبت  نحوه •
 ی نسبت به کنسرواتور  یکیهرمت ترانسفورماتورهای ایمزا •
 ترانسفورماتور خشک  تیمز  نیتر  مهم •
 ساختمان  ینصب ترانسفورماتورها الزامات •
 ترانسفورماتور قدرت ساختمان •
 ترانسفورماتور قدرت  ویاکت هایبخش  •
 در ترانسفورماتور  یو فشار قو فیفشار ضع هایپیچ سیم صیتشخ نحوه •
 ست؟ یچ یپراکندگ کانال •
 ست؟ یهسته ترانسفورماتور چ فهیوظ •
 ست؟ یترانسفورماتور چ باریبی تلفات •
 هسته ترانس باریبیکاهش تلفات   هایراه •



 

 

www.namatek.com 
 15 

 ست؟ یچنجر ترانسفورماتور چ تپ •
 نصب تپ چنجر ترانسفورماتور  محل •
 ترانسفورماتور چگونه است؟ پیچسیم یاتصال کوتاه بر رو  آثار •
 در ترانسفورماتور  نگیبوش فهیوظ •
 نگ یبوش انواع •
 دارد؟  یبردکارچه در ترانسفورماتور  گیررطوبت  •
 کاژل یلیس هایدانه ضی تعو زمان •
 ترانس گیررطوبت درست از  برداریبهره  قهیطر  •
• Cable box ست؟ یترانسفورماتور چ 
 ترانسفورماتور  هیو تخل هیتصف ،بردارینمونه رآالتیش •
 روغن ترانسفورماتور   تیوضع یبررس نحوه •
 ترانسفورماتور  یو حفاظت گیریاندازه زاتیتجه یبررس •
 ست؟ یچ ی سیمغناط ینما روغن •
 یسیمغناط یروغن نما انواع •
 یسیکار با روغن نما مغناط نحوه •
 اضافه کردن روغن به ترانسفورماتور  نحوه •
 در ترانسفورماتور دارد؟ ییاکارچه روغن  ترمومتر •
 نقطه ترانسفورماتور کجاست؟  ترینداغ •
 از ترانسفورماتور نصب شود؟  یدر چه قسمت دیروغن با ترمومتر •
 ایجیوه ی کنتاکت دار و ترمومترها یترمومترها تفاوت •
 هشدار ترمومتر  یدما میتنظ نحوه •
 ترمومتر  یخواندن دما از رو نحوه •
 ست؟یبوخهلتس چ رله •
 عملکرد رله بوخهلتس نحوه •
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 انجام داد؟  دیبا یوخهلتس چه اقداماتهنگام عملکرد رله ب در •
 ؟شودمی باعث عملکرد رله بوخهلتس  یعوامل چه •
 جمع شده در رله بوخهلتس  یگازها زیآنال •
 گاز جمع شده در رله بوخهلتس چگونه است؟  یشعله بر رو شی آزما •
 ست؟ یچ فشارشکن •
 ؟شودمیاز فشارشکن در ترانسفورماتور استفاده  چرا •
 عملکرد فشارشکن در ترانسفورماتور  نحوه •
 ست؟ یچ  DGPT2 رله •
 ؟ کندمیعمل  یچه زمان  DGPT2 رله •
 عملکرد فشارسنج چگونه است؟  نحوه •
 در ترانسفورماتور  مورداستفاده هایعایق  •
 ست؟ یمناسب ترانسفورماتور چ هایعایق  یژگیو •
 اعمال روغن به کاغذ چگونه است؟ نحوه •
 ست؟ یترانسفورماتور چ یروغن قیعا فهیوظ •
 SF6و گاز  یروغن قیعا  تفاوت •
 ترانسفورماتور  یکیالکتر  یپارامترها •
 KVA تیظرف ای قدرت •
 قدرت  ترانسفورماتورهاینرمال  هایظرفیت  •
 ه پیچسیمو سه  هپیچسیمدر ترانسفورماتور دو  لیتبد نسبت •
 ورماتور پالک ترانسف یبررس •
 ست؟ ی ترانسفورماتور چ ژهیو تست و نیروت تست •
 با هم دارند؟ یچه تفاوت برداریبهرهولتاژ ضربه و ولتاژ  ،ینام ولتاژ •
 ترانس  کنندگیخنک نوع  یمعرف •
 ترانسفورماتور  ینوع خنک کار  انیب نحوه •
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 و نوع اتصاالت ترانسفورماتور  یبردار  گروه •
 گزاگ یاتصال ستاره، مثلث و ز  تفاوت •
 مختلف چگونه است؟ تیبا ظرف ترانسفورماتورهایدر  یمتداول بردار  اتصاالت •
 در ترانسفورماتور به چه معناست؟  یبردار  گروه •
 ست؟ یدر ترانسفورماتور چ باریبی تلفات •
 ست؟ یدر ترانسفورماتور چ باریبی تلفات •
 ست؟ یترانسفورماتور چ یباردار  تلفات •
 ست؟ یچ درصد UK ایولتاژ  امپدانس •
 درصد در ترانس  UKبه دست آوردن  نحوه •
 ؟ شودمی هاییاستفادهدرصد چه  UK از •
 ؟کندمی رییبار چگونه تغ شیترانسفورماتور با افزا یخروج ولتاژ •
 درصد  UKبه کمک  هیاتصال کوتاه ثانو ان یدست آوردن جر  به •
 ست؟ یچ یپراکندگ کانال •
 دارد؟  یبستگ ی به چه عوامل UK ا یامپدانس ولتاژ  مقدار •
 ست؟ یدر ترانسفورماتور چ باریبی انیجر  پارامتر •
 برداریبهره  یو حداکثر دما ایپارامتر ارتفاع از سطح در  یبررس •
 در ترانس  ییکالس دما یمعرف •
 در ترانس  یدر بارگذار  طیمح یدما تأثیر •
 ترانسفورماتور  یدما شیکردن حداکثر افزا مشخص •
  ری نرمال و ارتفاع غ یاز دما ریغ یترانسفورماتور در دما تیآوردن ظرف به دست فرمول •

 نرمال
 ؟یابدمیکاهش  تیارتفاع نصب ترانسفورماتور ظرف شیبا افزا چرا •
 ست؟ یچنجر چ تپ •
 ع یتوز  ترانسفورماتورهاینصب تپ چنجر در  محل •
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 ست؟ یچ Off Loadو  On Loadچنجر  تپ •
 چگونه است؟ هاتپ  رییعملکرد تپ چنجر و تغ نحوه •
 مقدار خود قرار دارد؟ نیشتر یتپ چنجر در ب یزمان چه •
 تپ ترانسفورماتور با توجه به پالک ترانسفورماتور  رییتغ نحوه •
 ست؟ یدر ترانسفورماتور چ راندمان •
 آوردن راندمان ترانس  به دست فرمول •
 ( در ترانسdBصدا )  سطح •
 ست؟یچ نگیدر انتخاب بوش مؤثر عوامل •
 ست؟یارتفاع نصب ترانسفورماتور چ شیبا افزا نگیطول بوش ارتباط •
 کردن ترانسفورماتورها  یمواز  طیشرا •
 کردن ترانس  یمقدار بار هر ترانسفورماتور در حالت مواز  محاسبه •
 هرکدامو محاسبه بار   یمواز  ترانسفورماتورهایمسئله در  کی حل •
 ست؟ یدر ترانسفورماتور چ یهجوم انی جر  •
 یدر ترانسفورماتور خشک و روغن  یهجوم انیاندازه و زمان جر  یبررس •
 ی در ترانسفورماتور خشک و روغن یهجوم انی اندازه جر  تفاوت •
 دارد؟  یترانسفورماتور چه اطالعات یمشخصات فن جدول •
 پست ترانسفورماتور  یعیطب هیتهو محاسبه •
 یعیطب هیبا تهو چهیمحاسبه ابعاد در  نمونه •
 ست؟ یترانسفورماتور چ تیبا ظرف هیفن تهو  تیظرف ارتباط •
 ترانس ونقلحمل استاندارد •
 یی به ترانسفورماتور در زمان جابجا واردشده هایشوک گیریاندازه نحوه •
 ی نیخشک رز   ترانسفورماتورهای یکل وبیو ع ایمزا یبررس •
 در ترانسفورماتور خشک  یومینیآلوم پیچسیماستفاده از  علت •
 خشک ترانسفورماتورهایدر  یکیمکان حفاظت •
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 ترانس  کی تیتاشینمونه د یبررس •
 ترانسفورماتور  هایرفرنس کردن منابع و  مشخص •
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 هفتم  فصل
 ست؟ ی بخش چ نیدر ا مورداستفاده یاستانداردها •
 دارند؟ یبه برق اضطرار  از ین هاییساختمان  چه •
 الزم است؟ یبرق اضطرار  یمسکون هایساختمان کدام  در •
 دارند؟  یبه برق اضطرار  ازین هاییویژگیبا چه  یادار  هایساختمان  •
 است؟ هاییویژگیبر اساس چه  یبرق اضطرار  یروین برآورد •
 ی برق اضطرار  اندازیراه هایروش  2 •
 چگونه است؟  یبرق اضطرار  روگاهیمحل و ابعاد ن  انتخاب •
 ژنراتور  زلینصب دودکش د طیشرا •
 13ژنراتور بر اساس مبحث  زلیمخزن د استاندارد •
 ست؟یچ ATSبرق  دیکل •
 ست؟ یچ ینرمال و باس اضطرار  باس •
 ست؟ یچ کیانتقال اتومات ستمیس •
 ؟ شودمیژنراتور چگونه وارد مدار  زلید •
 چگونه است؟  یبه برق اضطرار  یانتقال از برق شهر  نحوه •
 استفاده کرد؟  یمسکون هایساختمان از ژنراتور گازسوز در  دینبا چرا •
 ؟شودمیاستفاده  یاتصال باس نرمال به باس اضطرار  یبرا یدیچه کل از •
 نیژنراتور به زم زلید یاتصال نقطه خنث نحوه •
 ژنراتور  زلید یر یبارگ یمدها انواع •
 ژنراتور  زلیمختلف کارکرد د یدر مدها یر یو ساعت بارگ یر یبارگ توان •
 ست؟ یچ یژنراتور اضطرار  کالیمکان زاتی تجه •
 کدام اند؟ یژنراتور برق اضطرار  کالیالکتر  زاتی تجه •
 ژنراتور  زلید نگیز ی در سا ایارتفاع از سطح در  تأثیر •
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 ژنراتور  زلی د نگی ز یدر سا طیمح یدما حی تصح بی ضر  •
 ژنراتور  زلینمونه د کیکاتولوگ  یبررس •
 Stand Byژنراتور در حالت  زلیکارکرد د طیشرا •
 ی و در مد استندبا ژنراتور در سال زلی زمان کارکرد د حداکثر •
 سال کیژنراتور در طول  زلید یمتوسط توان مصرف محاسبه •
 زمان نامحدود  Primeژنراتور در حالت  زلیکارکرد د طیشرا •
 زمان نامحدود چگونه است؟ میکارکرد ژنراتور در حالت پرا زمان •
 زمان محدود  Primeژنراتور در حالت  زلیکارکرد د طیشرا •
 ژنراتور در حالت کارکرد مداوم زلی کار د طیشرا •
 ی توان خروج برحسبژنراتور  زلی طول عمر د یمنحن •
 مختلف چگونه است؟ یتوان ها بی ژنراتور در ضر  زلید تیظرف یمنحن •
 ژنراتور بار گرفت؟  زلیاز د توانمی ایمحدودهچه  تا •
 ی محل ژنراتور برق اضطرار  یو استانداردها طیشرا •
 ژنراتور  زل یپالن اتاق د یبررس •
 ژنراتور  زلیاتاق د ییروشنا طیشرا •
 ژنراتور  زلیاز نصب د نمونه •
 ژنراتور  زلیاتاق د یوجو خر یورود یهوا هایدریچه  یبررس •
 ژنراتور  زلیاتاق د یکاهش صدا یو استانداردها طیشرا •
 ژنراتور  زلید ونینصب و فوندانس  نکات •
 انجام داد؟  دیبا یژنراتور چه اقدامات زلید یکیمکان هایلرزهکاهش  یبرا •
 ونیارتفاع فوندانس محاسبه •
 چگونه است؟ ژنراتور زلیسوخت د ستمیس الزامات •
 توان موتور ژنراتور  نهیبه انتخاب •
 ژنراتور در هنگام استارت موتور  زلید انهیولتاژ پا یبررس •
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 موتور ژنراتور کدام است؟  ییکالس کارا 4 •
 کالس مختلف موتور ژنراتور  4 یکار  طیشرا یبررس •
 سوخت موتور ژنراتور  یو استانداردها طیشرا •
 ژنراتور دارد؟  زل ید نگی ز یدر سا تأثیریچه   یطیمح طیشرا •
 ژنراتور  زلی د تیظرف نییتع یبرا یسرانگشت محاسبات •
 ژنراتور  زلیبه متعلقات د رسانیبرقو  یکنترل یها نگیر یوا •
 ی کردن ژنراتور اضطرار  نیزم نحوه •
 Backupو  Mainکردن دو ژنراتور  نیزم نحوه •
 یوجود دو ژنراتور اضطرار  صورتدر  هاکننده مصرفاتصال نول  نحوه •
 ن یترانسفورماتور زم قیاز طر  نیاتصال نقطه زم نحوه •
 ؟ کنندمی نیرا با ترانسفورماتور زم ینقطه خنث چرا •
 موتور ژنراتور  نی چند ینما یبررس •
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 هشتم  فصل
 کدام اند؟ هاباتری انواع •
 ست؟ ی خشک و تر چ یباتر  •
 ست؟ یخشک و تر چ  یباتر  بی و معا ایمزا •
 از نظر جنس  هاباتری بندیدسته •
 یی ایو قل یدیاس یهاباتری  بی و معا ایمزا •
 ؟ییایقل ای  اندمناسب یدیاس یهاباتری  متینظر ق از •
 چگونه است؟  ییایو قل یدیاس یهاباتری  یدما بر رو اثر •
 کننده مصرف انیاز نظر نوع و جر  هاباتری بندیدسته •
 ست؟یچ H ،M ،Lنوع  یهاباتری  یژگیو •
 از نظر محل مصرف  هاباتری بندیدسته •
 استفاده شود؟ دیبا یاز چه نوع باتر  یطوالن هایزماناستفاده در  یبرا •
 هاباتری  یداخل یاجزا یبررس •
 یباتر  کیمختلف  هایبخش عملکرد  حیتوض •
 انجام داد؟ دیبا یچه اقدامات یباتر  ونیداسیاز اکس  یر یجلوگ جهت •
 کدام است؟  یباتر   کی یاصل یپارامترها •
 چقدر است؟ یباتر  ینام ولتاژ •
 مم یو ماکز  ممینیولتاژ م فیتعر  •
 ست؟ یچ یسلول ولتاژ •
 ست؟ یچ یدر باتر  ینگهدار  لیپتانس •
 ست؟ یچ یباتر  مقاومت •
 یباتر  یو نحوه محاسبه مقاومت داخل محدوده •
 ست؟یچ  یباتر  یچگال پارامتر •



 

 

www.namatek.com 
 24 

 ی باتر  یاستاندارد چگال محدوده •
 ست؟ یچ یغلظت و دما باتر  یچگال رابطه •
 به چه معناست؟  یباتر  تیظرف •
 ست؟ یچ یدر باتر  ساعتهده تیظرف •
 از آن چگونه است؟  شدهاستفادهو زمان  یباتر  انی جر  رابطه •
 ؟شودمیبه چه صورت انجام  یباتر  تیظرف تست •
 باشد؟  دیبا چگونه  یاتاق باتر  طیشرا •
 ست؟ یچ eye washing ستمیاستفاده از س لزوم •
 یباتر  ینصب و جنس استندها طیشرا یبررس •
 انجام داد؟  دیبا یچه اقدام یدر باتر  ینشت ان ی کردن جر  دایپ یبرا •
 ؟ دهیممیرا قرار  یباکس باتر  وزیف چرا •
 باکس وزینصب ف محل •
 یاتاق باتر  یو حفاظت گیریاندازه لیوسا انواع •
 هستند؟ لیدخ یچه عوامل یمحاسبه باتر  یبرا •
 ست؟ یچ یباتر  تی محاسبه ظرف بی ضرا •
 ستمیس کی یباتر  تیمحاسبه ظرف نمونه •
 ست؟ یچ ریفایکت •
 ست؟ یاز نظر ساختار چ ریفایرکت انواع •
 نگ یچییسو  یرهای فایرکت یژگیو •
 ست؟ یچ یخط یرهای فایرکت یژگیو •
 کنترل ستمیاز نظر س ریفایرکت انواع •
 ( ر ی فایشارژرها )رکت یمد شارژ در باتر  4 •
 ست؟ یشارژ چ یباتر   کی یاصل یمترهااپار •
 شارژر  یو محدوده آن در باتر  ونیرگوالس فیتعر  •
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 شارژر  یو راندمان در باتر  پلیر  •
 شارژها یباتر  یاستاندارد ولتاژ خروج محدوده •
 پروژه  کی یباتر  تیظرف نگی ز یو سا محاسبه •
 شارژر پروژه  یباتر  یو ولتاژ خروج انی جر  محاسبه •
 شارژر  یورود AC دیکل نگیز یسا •
 کنترل ستمیاز نظر س ACبه  DC نورتریا عانوا •
 نورتر یا یاصل  یپارامترها یمعرف •
 ی و خروج ورودی یاز نظر تعداد فازها UPS بندیدسته •
 ی از نظر ساختار داخل UPS بندیدسته •
 کننده مصرفبرق بدون وقفه از نظر نوع  د یمنابع تول بندیدسته •
• Off Line UPS  ؟کندمی چگونه کار 
• On Line UPS  ؟کنندمی کار  یصورتها به چه 
 ست؟ ی چ نیو آفال نیآنال یها UPS بی و معا ایمزا •
• Line Interactive UPS  ؟کندمیچگونه کار 
 UPSپس در  یبا ریمس انواع •
 ست؟ یچ زریاستابال •
 کدام اند؟  زرهایاستابال انواع •
 UPS یاجزا داخل وارهطرح •
 یصنعت UPSاز چند  یینما •
 اس یپ وی یخوان تیتاشیبا نحوه د ییآشنا •
 UPSدر انتخاب  یطراح بی ضر  •
 کدام اند؟  ی ساختمان مسکون کیدر  یمنیا هایدستگاه •
 به منابع برق بدون وقفه متصل شوند؟  دیآسانسورها با کدام •
 وصل شوند؟ UPSبه  دیدر ساختمان با هاسیستم کدام •
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 ست؟ یپمپ چ زلید •
 مجاز است؟  UPSبه  یباتر  یدارا  هایدستگاهاتصال  ایآ •
 ست؟ یساختمان چ یمنیا  ستمیس یمدارها هیتغذ هایکابل استاندارد •
 ر؟ی خ ایبه ترانسفورماتور دارد  ازیاس ن یپ پو •
 ست؟ یاس به شبکه چ یپ وی کنندهمتصل یترانسفورماتورها  یژگیو •
 چگونه است؟ نیزم ستم یبه س UPS اتصال •
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 نهم فصل
 یبدنه هاد فیتعر  •
 ست؟یچ گانه یب یهاد •
 ن یالکترود زم فیتعر  •
 ست؟ یچ نیزم یو هاد یحفاظت یهاد •
 LVدر شبکه  عیتوز  هایدستگاه انواع •
 TNS ،TNCS ،TNC ،IT ، TT هایدستگاه •
 هانقشه در  عیتوز  ستمینوع س صیتشخ •
 TNS  ستمینمونه س یبررس •
 TNC  ستمینمونه س یبررس •
 ارت  مینول و س میاتصال س تیاهم یبررس •
 TNCS  ستمینمونه س یبررس •
 ست؟ یچ کیتفک نقطه •
 مشترک(  سی نقطه سرو) کیتفکنقطه  محل •
 TT  ستمینمونه س یبررس •
 ی و بدون نقطه خنث یبا نقطه خنث TT ستمیس تفاوت •
 IT ستمینمونه س یبررس •
 IT ستمیس یکاربردها •
 ست؟ یاتصال کوتاه چ انیعبور جر  طیشرا •
 TN ستمیامپدانس اتصال کوتاه در س محاسبه •
 چگونه است؟  TN ستمیاتصال کوتاه در س حلقه •
 TN ستمیاتصال کوتاه در س انی جر  محاسبه •
 بودن امپدانس اتصال کوتاه نییپا  تیمز  •
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 اتصال کوتاه انیزمان قطع جر  استاندارد •
 TN ستمیس بی و معا ایمزا •
 به بار به چه معناست؟  یلی شدن ولتاژ تحو  شناور •
 نقطه نول در زمان اتصال کوتاه تیموقع رییتغ •
 دارد؟ ستمیس یبر رو یچه آثار  PEN یهاد یپارگ •
 ست؟ یدر ساختمان چ نیزم یاضافه کردن الکترودها علت •
 ست؟ یچ نیالکترود زم یاجرا یایمزا •
 اتصال کوتاه ان یآوردن جر  به دست •
 در افراد چقدر است؟  گرفتگیبرقآستانه  انی جر  •
 اتصال کوتاه در ساختمان  انی کاهش جر  یراهکارها •
 TT ستمیاتصال کوتاه در س یبررس •
 TT ستمیامپدانس اتصال کوتاه در س محاسبه •
 TT ستمیاتصال کوتاه در س انی جر  محاسبه •
 TT ستمیدر س یولتاژ تماس یبررس •
 ست؟ یچ TT ستمیدر س یکاهش ولتاژ تماس هایراه •
• RCD ست؟ یچ 
 ست؟ یچ ماندهباقی انی جر  •
 RCDمختلف  انواع •
 RCDاز خانواده  یحفاظت لیعملکرد وسا نحوه •
 TT ستمیبه س  RCCB دیاثر اضافه کردن کل یبررس •
 TT عیتوز  ستمیس بی و معا ایمزا •
 در زمان اتصال کوتاه IT عیتوز  ستمیس یاصل یژگیو •
 IT عیتوز  ستمیحلقه اتصال کوتاه در س یبررس •
 ست؟ ی( چیمدار )پراکندگ یعیطب هایخازن  •
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 IT عیتوز  ستمیس کاربرد •
 IT ستم یدر س یمتوال ی خطاها  جادیا یبررس •
 متصل شود؟ هاکنندهمصرفبه  IT ستمینول در س یهاد دینبا چرا •
 IT عیتوز  ستمیس بی و معا ایمزا •
 اتصال کوتاه و ولتاژ خطا  انیاز نظر ولتاژ تماس، جر  عیتوز  هایدستگاهانواع  یبررس •
 خطا از نظر حفاظت  هایدستگاهانواع  یبررس •
 خطا چگونه است؟  ستمیولتاژ در انواع مختلف س اضافه •
 ع یتوز  هایدستگاهدر  یسی الکترومغناط یسازگار  •
 عیتوز  هایدستگاهدر  ینصب و نگهدار  ،دهیسرویس تداوم  یبررس •
 عیمختلف شبکه توز  هایجزیره  •
 م؟یکن جادیمختلف ا عیتوز  ستمیترانسفورماتور چند س کیبا  چگونه •
 ست؟یچ  زولهی ا ترانسفورماتور •
 یکیالکتر  تأسیساتدر  موردنیاز هایحفاظت  انواع •
 ست؟ یچ غیرمستقیمدر برابر تماس  حفاظت •
 چگونه است؟ میدر برابر تماس مستق حفاظت •
 م یحفاظت در برابر تماس مستق هایروش  •
 در تابلو برق گرفتگیبرقاز   یر یجلوگ هایروش  •
 برق چگونه است؟ یزهای پر  حفاظت •
 غیرمستقیمحفاظت در برابر تماس  هایروش  •
 و قطع خودکار مدار  یحفاظت یبدون استفاده از هاد حفاظت •
 SELV, PELV, FELV نییولتاژ پا هایدستگاه انواع •
 یکیالکتر  ییبا استفاده از جدا حفاظت •
 استفاده شوند؟  SELV, PELVمنابع  عنوانبهند توانمی یمنابع چه •
 چگونه است؟  زاتی در تجه SELV نماد •
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 یکیالکتر  نیو زم  نیزم یجرم کل فیتعر  •
 و سطح مقطع  یک یمقاومت الکتر  ارتباط •
 ن یزم یجرم کل خواص •
 ن یالکترود زم مقاومت •
 ست؟ یچ نیزم ستمیولتاژ س انیو گراد پتانسیلهم  سطوح •
 ست؟ یچ GPR ن یزم لیپتانس شیافزا •
 دور به چه معناست؟  نیزم •
 مستقل نیزم الکترود •
 ن یالکترود زم فیتعر  •
 از نظر شکل و طرز قرارگرفتن  نیزم یالکترودها انواع •
 قائم الکترود •
 ؟شودمیاز الکترود قائم استفاده  یچه مواقع در •
 قائم یالکترودها انواع •
 دفن الکترود قائم عمق •
 ؟شودمیاستفاده  هاییمکانو در چه  ستیچ یافق الکترود •
 ست؟ یچ ونیفونداس نیزم الکترود •
 ونیفونداس نیالکترود زم یاجرا هایروش  انواع •
 ونیبتن فونداس ریاتصال به الکترود ز  نحوه •
 ونیفونداس نیالکترود زم ایمزا •
 ون یفونداس نیامپدانس الکترود زم یبررس •
 ونیفونداس نیتوسط الکترود زم ی سیالکترومغناط یزهای حذف نو زانیم یبررس •
 ونیفونداس نیالکترود زم یهمبند نحوه •
 ونیفونداس نیاندازه مقاومت الکترود زم یبررس •
 دارد؟ ازیبه مواد کاهنده ن ونیفونداس نیالکترود زم ایآ •
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 ون یفونداس نیالکترود زم ییاجرا الزامات •
 ون یانشعاب گرفتن از الکترود فونداس نحوه •
 باشد؟ دیچگونه با ونیفونداس ن یالکترود زم ریزیبتن •
 ؟شودمیچگونه انجام  یوستگیپ تست •
 ست؟ یچ ایصفحه  الکترود •
 از جنس فوالد دفن شده در بتن نیالکترود زم یبررس •
 قطر، طول و ضخامت الکترود فوالد استاندارد •
 ست؟ یچ لیو استنلس است زهیفوالد گالوان تفاوت •
 یعمق گالوانیزه الکترود از جنس فوالد برداریبهره  یاستانداردها یبررس •
 روکش مس فوالد باالکترود از جنس  برداریبهره  یاستانداردها یبررس •
 شده نیروکش مس عج فوالد باالکترود از جنس  برداریبهره  یاستانداردها یبررس •
 ضدزنگ الکترود از جنس فوالد  برداریبهره  یاستانداردها یبررس •
 الکترود از جنس مس  برداریبهره  یاستانداردها یبررس •
 است؟ یبه چه شکل لیاز نوع پروف مشبک و قائم الکترود •
 ست؟ یخاک چ رفتارشناسی •
 ست؟ یمخصوص خاک چ مقاومت •
 ست؟ یچ نی مقامت مخصوص خاک و الکترود زم رابطه •
 مختلف خاک  هایالیهمقاومت مخصوص  یبررس •
 خاک  ژهیرطوبت خاک با مقاومت و رابطه •
 است؟ نیالکترود زم یمرطوب مناسب برا نیزم ایآ •
 خاک  ژهیدما، رطوبت و نمک خاک بر مقاومت و تأثیر یبررس •
 مقاومت مخصوص خاک در تابستان و زمستان چگونه است؟ رییتغ •
 مقاومت مخصوص چند نمونه خاک در استانداردها جداول •
 نیالکترود قائم زم محاسبات •
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 الکترود قائم یب ی مقاومت تقر  محاسبه •
 کرد؟ دیبا کارچهکاهش مقاومت الکترود  یبرا •
 کردن الکترودها بر مقدار مقاومت  یمواز  تأثیر •
 باشد؟ دی چقدر با گریکدیاز  یمواز  یالکترودها فاصله •
 نی در حضور مواد کاهنده مقاومت زم نیمقاومت الکترود زم محاسبه •
 یقائم مواز  یمحاسبه مقاومت معادل الکترودها نحوه •
 ست؟ یمجموعه الکترودها چ یبرا یگروه بی ضر  •
 قائم یل الکترودهامحاسبه مقاومت معاد نمونه •
 چقدر است؟  گریکدیقائم از  یفاصله الکترودها استاندارد •
 مربع ک یاضالع  یبر رو قرارگرفتهقائم  یمحاسبه مقاومت الکترودها نحوه •
 مثلث کی شده در رئوس  ییقائم جانما یمقاومت معادل الکترودها محاسبه •
 ی افق یمقاومت معادل الکترودها محاسبه •
 چند شاخه چگونه محاسبه شود؟ یالکترود افق یبرا یاعمال بی ضر  •
 ست؟یچ یافق یمحاسبه مقاومت معادل الکترودها یبی تقر  رابطه •
 یافق هایمقاومت از  نیتمر  حل •
 مش ای ایشبکه یافق یمقاومت معادل الکترودها محاسبه •
 BS7430و استاندارد  IEEEمش بر اساس استاندارد  یافق یالکترودها روابط •
 شبکه شده  یافق هایمقاومت از  نیتمر  شدهحل نمونه •
 راستاهم  یافق یمقاومت معادل الکترودها محاسبات •
 ایصفحه یمحاسبه مقاومت معادل الکترودها نحوه •
 ست؟ یچ ایصفحه یابعاد، نحوه نصب و محل نصب الکترودها یاستانداردها •
 ایصفحه  یاز مقاومت معادل الکترودها نیتمر  شدهحل نمونه •
 چگونه لحاظ شود؟  ایصفحه متصل به الکترود  یمس میس تأثیر •
 ست؟ یچ نیزم ستمیدر س ونیشمع فونداس کاربرد •
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 استفاده کرد؟ ن یزم ستمیس عنوانبهساختمان  یفلز  ونیاز فونداس توانمی چگونه •
بر اساس استاندارد  شدهمدفون یالکترود ستون فلز  یبیمحاسبه مقاومت تقر  نحوه •

IEC60364 
 بر اساس استاندارد شدهمدفون یالکترود ستون فلز  یبیمحاسبه مقاومت تقر  نحوه •

BS7430 
 گر ید یلگردهایبدون در نظر گرفتن م یقائم پ یستون بتن کی مقاومت  محاسبه •
 خاک  ژهی مقاومت و گیریاندازه •
 اینقطهسه خاک با روش  ژهی مقاومت و گیریاندازه •
 ست؟ یچ اینقطه سهروش  مشکل •
 چگونه است؟ اینقطهخاک با روش چهار   ژهی مقاومت و گیریاندازه •
 چگونه است؟  انیولتاژ و جر  های میله دنیکوب نحوه •
 به روش ونر چگونه است؟ اینقطه چهار  گیریاندازه •
 سازکننده به چه معناست؟  پتانسیلهم یهمبند •
 ست؟ یچ یساز  پتانسیلهماز  هدف •
 نیزم ستمیدر س یهمبند انواع •
 یفلز  زاتی تجه یهمبند تیاهم •
 است؟ یدر ساختمان شامل چه موارد  یاصل یهمبند •
 چگونه است؟ یو حفاظت یهمبند هایهادی نیزم ستمیس شیآرا •
 ست؟یچ یهمبند نهیش •
 چگونه است؟ نیزم ستمیمختلف ساختمان به س زاتیتجه اتصال •
 ؟گیردمیچگونه انجام  نیزم ستمیداخل ساختمان به س هایلوله بندیهم •
 نیزم ستمیگاز به س  هایلولهکردن محل اتصال  مشخص •
 است؟ یبه چه شکل نیزم ستمیساختمان به س یتابلوها اتصال •
 ست؟ یچ یاضاف یهمبند •
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 حفاظت از صاعقه چگونه است؟  ستمیس یهمبند •
 ست؟ یچ یات یعمل یهمبند یهاد •
 ست؟ یچ عملیاتی یهمبند استاندارد •
 ن یزم ستمیساختمان به س یوتر یشبکه کامپ هایرک اتصال  نحوه •
 IECاستاندارد  بر اساس یاتیعمل یو سطح مقطع هاد طول •
 ی و حفاظت یاتیعمل یمختلف شبکه همبند هایآرایش  •
 ستاره چگونه است؟ یهمبند شبکه •
 چگونه است؟ نگیر  یحفاظت یهمبند شبکه •
 مش چگونه است؟  یحفاظت یهمبند شبکه •
 ست؟یچ یسیکترومغناطاز اعوجاجات ال منظور •
 ی سیبه کاهش اختالالت الکترومغناط بندیهم کردن  کمک •
 یسیاعوجاجات الکترومغناط دیاز منابع تول هاییمثال •
 ست؟ یچ یسیکاهش اثرات امواج الکترومغناط راهکارهای •
 یوتر یشبکه کامپ یدارا هایساختمان در   تی و پاراز  زینو کاهش •
 ن یاتصال به زم  هایدستگاه انواع •
 نیاتصال به زم ستمیس جادیا اهداف •
 ست؟ یچ ریو صاعقه گ یحفاظت ،یاتیعمل نیبه زم اتصال •
 ست؟ یچ یاتیعمل نیبه زم اتصال •
 ست؟ یچ زیو ارت تم فیکث ارت •
 وصل کرد؟  گریکدیرا به  ریو صاعقه گ ی حفاظت ،یاتیعمل نیاتصال به زم توانمی ایآ •
 ست؟ یحفاظت ساختمان در برابر صاعقه چ یرکن اصل دو •
 EMIکاهش  یبرا نیزم یالکترودها یکردن تمام همبند •
 نیزم ستمیبه س یبا حفاظ فلز  هایکابلنصب  نحوه •
 نیزم ستمیبه س نییفرکانس باال و فرکانس پا هایکابل اتصال  تفاوت •
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 ست؟ یچ یوتر یشبکه کامپ هایکابلدر کنار  عیتوز  هایکابلنصب  یاستانداردها •
 چگونه است؟ یوتر یدر کنار کابل شبکه کامپ عیتوز  هایکابل یر یقرارگ حیصح شیآرا •
 ی وتر یشبکه کامپ هایکابلو   عیتوز  هایکابل  یبا صفحات فلز  نگیلدیش •
 EMI یبرا گریکدی به  یوتر یشبکه کامپ هایکابل ینیس اتصال •
 گریکدیکابل به  هایسینی روش اتصال  دو •
 کابل یهادر داکت  EMC یاز تئور  یکاربرد هایمثال •
 کابل یداکت ها هایسینی انواع •
 کپارچه؟ ی هایسینی ایبهتر است  دارسوراخ  هایسینی •
 گریکدیبه  یفلز  هایسینیاتصال  استاندارد •
 نیزم هایهادیو  یهمبند هایهادیاز  یساختار اصل 4 •
 ( BRC) نگیر  یهمبند یبه هاد یحفاظت هایهادی اتصال •
 در شبکه ستاره  یحفاظت هایهادی •
 یبیستاره و مش ترک یهمبند شبکه •
 ستاره و مش مشترک یهمبند شبکه •
 کاربرد دارد؟ هاییمکانستاره و مش مشترک در چه  یهمبند شبکه •
 چگونه اجرا شود؟ دیبا  یشبکه همبند چندطبقه هایساختمان  در •
 مختلف در هر طبقه ی با شبکه همبند چندطبقهاز ساختمان  یینما •
 یاصل یهمبند یسطح مقطع هاد محاسبه •
 در ساختمان  هاهادی یاز همبند هایینمونه •
 ست؟ یمکمل چ ای یحفاظت یاضاف یهمبند •
 به چه صورت است؟ یاضاف یهمبند نهیش •
 باشد؟ دی چقدر با یاضاف یهمبند یمقطع هاد سطح •
 چقدر است؟ نیاتصال به زم یاصل نهیمقطع ش سطح •
 ون یفونداس نیالکترود زم یطراح نمونه •
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 در طبقات ساختمان چگونه است؟  نی زم ستمیبه س اتصال •
 بامپشت با سازه در  یاصل یهمبند یطراح نمونه •
 در استخر و حمام  یاضاف یبا سازه و همبند یاصل یهمبند یطراح نمونه •
 ؟شودمیاستفاده  هاییمکاندر چه  یاضاف یهمبند •
 یخنث یسطح مقطع هاد نییتع •
 دارد؟ یبستگ  ینول به چه عوامل یمقطع هاد سطح •
 ست؟ یچ یینها مدار •
 ست؟ یچ یینول در مدار نها یهاد جنس •
 استفاده کرد؟ ومینیاز آلوم ییدر مدار نها  توانمی ایآ •
 ؟شود می نیینامتعادل چگونه تع  ستمینول در س یمقطع هاد سطح •
 PEN یهاد ای PE یسطح مقطع هاد نییتع •
 ست؟ یچ PE یسطح مقطع هاد  نییتع یشرط اصل دو •
 PE یحداقل سطح مقطع هاد نییتع جدول •
 ی حفاظت زاتی قطع مدار توسط تجه ی زمان مجاز برا حداقل •
 به حداقل زمان قطع  دنیرس یحفاظت برا ستمیس یطراح •
 .کندمیقطع  یحفاظت لهیاتصال کوتاه استاندارد که وس  انی جر  محاسبه •
 یومینیو آلوم یمس PEN یسطح مقطع هاد حداقل •
 اجراشدهجدا  ریکه در مس PEN یسطح مقطع هاد نییتع •
 اتصال کوتاه  انیحداکثر جر   بر اساس PEN یسطح مقطع هاد محاسبه •
 PEN یمهم در نصب هاد نکات •
 مشترک یحفاظت یمقطع هاد سطح •
 ست؟ یمشترک چ صورتبه یحفاظت یاستفاده از هاد بیمعا •
 نیزم یهاد نییتع نکات •
 استفاده نمود؟  نیاتصال زم یهاد عنوانبه ومینیاز آلوم توانمی ایآ •
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 نصب شود؟ دینبا هاییمکاندر چه  نیزم الکترود •
 که خاک مناسب ندارد ینیدر زم  نیکم کردن مقاومت الکترود زم نحوه •
 کرد؟ دیالکترود چه با یاز خوردگ یر یجلوگ یبرا •
واکنش   زانیم بر اساسمختلف  هایجنس با  نیزم یالکترودها یهمبند یبررس •

 باهم الکتروشیمیایی
 نیدر الکترود زم یخوردگ انواع •
 نیدر الکترود زم یاز خوردگ اینمونه یبررس •
 الکترود یدر خوردگ هرکدام تأثیرانواع مختلف مواد کاهنده و  یبررس •
 نگ یارت ینادرست اجرا هایروش  یبررس •
 مختلف هایجنس همبند از  یو هاد نیاندود کردن دو الکترود زم نحوه •
 13ساختمان مبحث  یمقررات مل بر اساس نیالکترود زم انتخاب •
 ساختمان  یکوچک بر اساس مقررات مل هایساختمان در  نیالکترود زم  یاجرا نحوه •
آمپر بر اساس مقررات   75از  تربزرگ با کنتور  هایساختمان  یبرا نیالکترود زم یطراح •

 ساختمان  یمل
 ست؟ یساختمان چ یدر مقررات مل شدهمشخص  یاساس یالکترودها •
 است  رمتمرکزیغ هاآنکه کنتور برق  هاییساختمان در  نگیارت •
 پروژه کی نیزم ستمیس رشیپذ یبرا نیمجاز مقاومت زم حداکثر •
 نینسبت به جرم کل زم یدر قبال کاهش مقاومت نقطه خنث عیشرکت توز  فهیوظ •

 ست؟ یچ
 ؟باید باشدچقدر  TN ستمیدر س یمجاز مقاومت کل نقطه خنث حداکثر •
 TN  ستمیدر س یمحاسبه مقاومت کل خنث نحوه •
 یاضاف نی مرتفع فاقد زم هایساختماندر  یکاهش مقاومت کل خنث راهکار •
 نیزم هایهادیساختمان و محاسبه مقاومت  کیاتصال کوتاه در  یبررس •
 اهم باشد؟ 2کمتر از  ستمیس یمقاومت کل نقطه خنث دیبا چرا •
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 نینسبت به زم یحفاظت یولتاژ هاد راتیی مکرر در تغ هایزمین اتصال  تأثیر •
 مکرر  هایزمیناتصال کوتاه در اتصال  یمدار  مدل •
 شوند؟ نیمز دیبا یچه نقاط MV/LVپست  کی در •
 ست؟یدر پست چ  یمنیو ا یالکترود حفاظت  تفاوت •
 در پست استفاده کرد؟ یمنیو ا یمشترک حفاظت نیاز اتصال زم توانمی یزمان چه •
 جدا از هم باشند؟ یمنیو ا یحفاظت  نیالکترود زم دیبا چرا •
 دو الکترود مستقل چقدر است؟  جادیا یفاصله برا حداقل •
 در پست  یمنیو ا یبه الکترود حفاظت زاتیاتصال تجه کیتفک •
 ی منیو ا یحفاظت نیزم ستمیبه س MVو  LV یاتصال تابلوها نحوه •
 مقره ها یق یاستقامت عا محاسبه •
 ستم یس کیدر  ینمونه همبند وارهطرح •
 ست؟ یچ گیرضربه ای چکش خور  قطعه •
 ؟شودمیچگونه انجام  یاتصال دو هاد یبرا یانفجار  ای یاحتراق جوش •
 ست؟ یچ نیزم ستمیدر س دیبازد  چهیدر  یاجرا لزوم •
 نیمقاومت الکترود زم گیریاندازه در  یمنیا مقررات •
 ؟ شودمیاستفاده  نیمقاومت زم  گیریاندازه یبرا یچه دستگاه از •
 ن یمقاومت زم گیریاندازهساختمان در مورد  یمل مقررات •
بعد از اجرا  ستمیخاک قبل از اجرا و مقاومت س ژهیمقاومت و گیریاندازه  لزوم •

 ست؟ یچ
 نیزم ستمیس گیریاندازهدر هنگام  جیرا مشکالت •
 ست؟ یارت سنج چ دستگاه •
 ن یمقاومت الکترود زم گیریاندازه هایروش  •
 ؟شودمیچگونه انجام  کیکالس لیافت پتانس روش •
 باشد؟ دیچقدر با گیریاندازهو ولتاژ در  انیجر  لهیم فاصله •
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 ما درست انجام شده است؟ گیریاندازه میمطمئن شو چگونه •
 با دستگاه ارت سنج  گیریاندازهدر  ییمهم و اجرا نکات •
 ؟شودمیدرصد چگونه انجام  62 لیافت پتانس روش •
 ؟شودمیالکترود متصل چگونه انجام  کیتکن روش •
 بدون جدا کردن آن نیزم ستمیالکترود از س کی مقاومت  گیریاندازه •
 ؟ شودمیچگونه انجام  ایدونقطه روش •
 ست؟ یچ  dead ایمرده  الکترود •
 ست؟یچ ایدونقطه به روش  مربوط اشکاالت •
 ایدونقطهکاهش خطا و جبران مشکل روش  راهکار •
 مقاومت الکترود  گیریاندازه یبرا یکلمپ انیجر  قی تزر  روش •
 ی کلمپ انی جر  قی محاسبه مقاومت الکترود در روش تزر  نحوه •
 یکلمپ انیجر  قیدر نظر گرفته شده در روش تزر  هایمقاومت تعداد  تأثیر •
 یکلمپ انیجر  قی به کمک روش تزر  فیضع نیاتصال زم صیتشخ نحوه •
 ن یمقاومت زم  گیریاندازه یبرا نیامپدانس حلقه زم روش •
 ن یمقاومت زم گیریاندازه هایروش  ری مهم سا مراجع •
 باشد؟ دیچگونه با نیمقاومت زم گیریاندازه یبرا نویسیگزارش  نحوه •
 گیری اندازهخطا در  جادیا عوامل •
 دارد؟ ن یمقاومت زم گیریاندازهدر  تأثیریسرگردان چه  هایجریان  وجود •
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 دهم فصل
 هاکابل  نگیز یدر سا مورداستفاده مراجع •
 ییخط هوا ستمیبا س یکابل ستمیس نهیهز  سهیمقا •
 ست؟ یچ  DC مقاومت •
 DCمحاسبه مقاومت  نحوه •
 و نحوه محاسبه آن  AC مقاومت •
 ست؟ یچ جواریهمو اثر  یپوست اثر •
 ست؟ یاندوکتانس چ ای  ییالقا بی ضر  •
 محاسبه اندوکتانس نحوه •
 ست؟ یچ یقیو مقاومت عا امپدانس •
 ی قیامپدانس و مقاومت عا محاسبه •
 ست؟ ی چ یکیالکتر  ییرسانا •
 ست؟یکابل چ  یخازن تیظرف •
 کابل ی خازن تیظرف محاسبه •
 ست؟ یکابل چ نگیشارژ  انی جر  •
 کابل  تحملقابلولتاژ  شینما نحوه •
 کابل  تحملقابلولتاژ  استاندارد •
 و انتخاب اجزا کابل شناخت •
 یهاد عنوانبه ومینیفلز مس و آلوم  بیو معا  ایمزا یبررس •
 مس ای ومینیآلوم یانتخاب هاد یارهایمع •
 ؟ باشدمیچگونه  هاهادی  ساختار •
 دارد؟  یچه تفاوت strandو  solid ساختار •
 هاکابل در  Strandمختلف ساختار   انواع •
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 هاکابلدر  Solidمختلف ساختار   انواع •
 چگونه است؟  ها کابل یکدگذار  نحوه •
 یو سکتور  ایدایره کابل با سطح مقطع  تفاوت •
 ست؟ یچ یبا سطح مقطع سکتور  هایکابل  بی و معا ایمزا •
 کابل هایرشتهتعداد  یبررس •
 چگونه است؟ ایرشته میسه و ن جیرا کابل •
 ایرشتهتکو  ایرشتهچند  هایکابل  سهیمقا •
 مقطع متداول در سطوح ولتاژ  سطح •
 LVو   MVدر  هاکابل و حداکثر سطح مقطع  حداقل •
 سطح مقطع کابل گیریاندازهمتداول  یواحدها •
 دارند؟ یچه تفاوت و کابل  میس •
 ست؟ یچ هادینیمه نیاسکر  •
 ست؟ یدر کابل چ هادینیمه نیاسکر  فهیوظ •
 هاکابلدر  مورداستفاده قیعا انواع •
 مختلف هایعایق در  یمجاز هاد یدما حداکثر •
 PVC  بیو معا  ایمزا یبررس •
 PEو  XPLPE قی کابل با عا یبررس •
 دارد؟ ی بردکار چهکابل  لدیش •
 کابل  کیمختلف  یقسمت ها یبررس •
 دارند؟ ی چه تفاوت لدیزره و ش  ،یانیو م یینها روکش •
 دارد؟  ایوظیفهآرمور در کابل چه  ای زره •
 در مقابل آتش  منیا هایکابلانواع  یبررس •
 یمقاومت کابل مس محاسبه •
 ومینیآلوم یمقاومت هاد  محاسبه •
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 مختلف هایآرایش در  یمقدار راکتانس هاد تفاوت •
 چگونه است؟ IECکابل طبق استاندارد  کی یمعرف •
 م؟ یکاتالوگ بخوان یکابل را از رو کیمشخصات  چگونه •
 کابل یاجرا هایروش  انواع •
 چگونه است؟ نیزم یکابل بر رو  یاجرا •
 ؟گیردمیچگونه صورت  زیرزمین کابل در  یاجرا •
 ست؟ یو نردبان چ ینیکابل در س یاجرا نکات •
 زیرزمین کابل در   یمتداول اجرا شیآرا •
 داکت بانک یاجرا روش •
 ست؟ یکابل چ منهول •
 ست؟ یچ ینیرزمیدر کانال ز  کشی کابل یاجرا نکات •
 باشد؟ دیچگونه با ینیرزمیدر کانال ز  یمواز  هایکابل  قرارگیری نحوه •
 flatو  یدر حالت مثلث هاکابل  شیآرا •
 قرقره کابل  ونقلحمل حی صح هایروش  •
 ست؟ یکابل چ نگی ز یدر سا یعامل اصل چهار •
 کابل نگیز ی در سا انی سوم جر  کیهارمون تأثیر •
 ست؟ یکابل چ نگی ز یسا یاجرا هایگام  •
 نصب  طیکابل بر اساس شرا نگیز یسا •
 مدفون ریمدفون و غ هایکابل یبرا  حیتصح بیضرا انواع •
 مجاز  انیمدفون بر اساس جر  ریغ هایکابلسطح مقطع  نییتع •
 جدول یاز رو هاکابل یاجرا  شینوع آرا نییتع •
 جدول ی از رو طیمح یدما حی تصح بی ضر  انتخاب •
 هاکابل جواریهم  بیضر  نییتع •
 آمدهدستبه  بیمدفون با استفاده از ضرا ریکابل غ  انی جر  محاسبه •
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 جداول استاندارد یمدفون از رو ریغ هایکابل کردن سطح مقطع  مشخص •
 مجاز  انی جر  بر اساسمدفون  هایکابلسطح مقطع  نییتع •
 جداول  یدما در خاک از رو حی تصح بی ضر  انتخاب •
 جداول  یمقاومت مخصوص خاک از رو حی تصح بی ضر  انتخاب •
 مدفون هایکابل مجاورت در  حی تصح بی ضر  انتخاب •
 عمق دفن  حی تصح بی ضر  انتخاب •
 آمدهدستبه بیکابل مدفون با استفاده از ضرا انی جر  محاسبه •
 شده محاسبه  انیکردن سطح مقطع کابل به کمک جر  مشخص •
 کابل دارد؟ نگ یز ی بر سا تأثیریمتعادل چه  ری بار غ انی جر  •
 ست؟ یچ غیرخطی بار •
 یکیهارمون هایجریان دیتول یاصل منابع •
 یکیالکتر  تأسیسات یبر رو یکیهارمون هایجریان   تأثیر •
 سه فاز ستمیسوم در س کیهارمون تأثیر •
 نول دارد؟ یهاد زیدر سا تأثیریسوم چه  کیهارمون •
 ها کابلسوم در  کیهارمون حی تصح بیضرا انتخاب •
 ستمیس کیسوم در  کیمشخص کردن درصد هارمون نحوه •
 افت ولتاژ کابل  اریمع بر اساس مقطع  نییتع •
 سه فاز بر اساس توان  ستمیافت ولتاژ در س محاسبه •
 بار گسترده عیسه فاز با توز  ستمیولتاژ مجاز در س افت •
 افت ولتاژ با روش لنگر بار  محاسبه •
 د باشد؟توانمیچقدر  اندازیراه نیولتاژ مجاز موتور در ح افت •
 یمس یمقاومت و راکتانس کابل با هاد ریمقاد •
 امپدانس کابل تک هسته و دو هسته در سطح مقطع برابر  سهیمقا •
 ست؟ یولتاژ مشخصه در کابل چ افت •



 

 

www.namatek.com 
 44 

 جدول  یولتاژ مشخصه کابل از رو افت نییتع •
 کابل تک هسته کیاز افت ولتاژ در  شدهحل  نیتمر  نمونه •
 ایچندهستهکابل  کیاز افت ولتاژ در  شدهحل  نیتمر  نمونه •
 چگونه است؟ یمواز  هایکابل ولتاژ در  افت •
 سطح مقطع کابل بر اساس افت ولتاژ مجاز  نییتع •
 افت ولتاژ حداکثر در کابل  محاسبه •
 افت ولتاژ  بر اساسحداقل سطح مقطع کابل سه فاز  نییمثال تع نمونه •
 ر یز  هایگامکابل سه فاز طبق  زیمثال محاسبه سا  نمونه •
 دما، مجاورت  بی ضرا افتنی •
 سطح مقطع کابل به کمک روش نصب  افتنی •
 اتصال کوتاه  انیمقطع بر اساس جر  نییتع •
 از کابل یاتصال کوتاه عبور  یمقدار انرژ  نییتع •
 جداول استاندارد یاز رو انی جر  یچگال ب یاستخراج ضر  نحوه •
 نمودار  یاتصال کوتاه از رو انیسطح مقطع کابل به روش جر  نییتع نحوه •
 یبا داشتن سطح اتصال کوتاه تابلو اصل یسطح اتصال کوتاه تابلو فرع محاسبه •
 یهاد یدر انتها ممینیاتصال کوتاه م انی جر  بر اساسسطح مقطع کابل  نییتع •
 کابل یدر انتها ممینیاتصال کوتاه م انی محاسبه جر  نحوه •
 چقدر است؟  TNSو  TT ستمیزمان قطع اتصال کوتاه در س ممیماکز  استاندارد •
 ستم یکردن لوپ اتصال کوتاه در س مشخص •
 امپدانس حلقه اتصال کوتاه نییتع •
 TNS و TT هایدستگاهمجاز امپدانس در  حد •
 C پی تا یاتور ینیم یدهایقطع اتصال کوتاه در کل انیجر  نییتع •
 یاتور ینیم دیکل یمختلف برا هایمقطع سطح  یطول مدار برا حداکثر •
 سطح مقطع مناسب  نیی کابل و تع نگیز یاز سا شدهحل  نی تمر  •
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 ینام طیکابل در شرا ی طراح انی جر  محاسبه •
 نصب طیاز کابل در شرا یعبور  انی جر  ممی ماکز  محاسبه •
 چگونه است؟ یموتور  یافت ولتاژ در بارها محاسبه •
 ست؟ یچ اندازیراه  انی و جر  ینام انیجر  تفاوت •
 موتور مهم است؟ اندازیراهافت ولتاژ در زمان   چرا •
 موتور چگونه است؟ انهیگشتاور موتور و ولتاژ پا  رابطه •
 کاهش افت ولتاژ در هنگام شروع به کار موتور  یبرا یاقدامات •
 افت ولتاژ در هنگام استارت موتور چقدر است؟ حداکثر •
 اندازیراهموتور در هنگام  کیاز افت ولتاژ  نیتمر  کی حل •
 موتور  اندازیراه انیو جر  یراه نام  انی جر  محاسبه •
 اندازیراهو در هنگام  یافت ولتاژ در حالت عاد محاسبه •
 ان ی سوم جر  کیل در حضور هارمونکاب نگیز یسا •
 جدول یسوم از رو  کیهارمون یکاهش بیضر  نییتع •
 سوم باال هایهارمونیکنول در  یکابل بر اساس هاد نگیز یسا •
 سوم  کینول در صورت وجود هارمون  یهاد انی جر  محاسبه •
 ؟شودمیبا کابل به چه صورت انجام  وزیو ف دیکل یحفاظت میتنظ •
 MCCB دیکل یو اتصال کوتاه آن  باراضافه هیناح میتنظ •
 ست؟یچ دیکل یس یمغناط هیناح آستانه •
 MCCB دیدر کل انیاضافه جر  میتنظ نحوه •
 م؟یرا محاسبه کن دیکل یسیمغناط هیناح چگونه •
 دریف کیدر  ممینیاتصال کوتاه م انی به دست آوردن جر  نحوه •
 ترانسفورماتور  Xو  R یبیمقدار تقر  محاسبه •
 MCCBدر  یسیمغناط انیجر  میتنظ نحوه •
 آلمان  VDEو  IECکابل در استاندارد  گذارینام  تفاوت •
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 آلمان  VDEکابل در استاندارد  یکدگذار  نحوه •
 هرکدام یکابل و بررس هایکدگذارینمونه  یبررس •
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 ازدهم ی فصل
 شدهاستفادهو استاندارد  مراجع •
 بخش  نیآموزش در ا هایگامنقشه راه و  یبررس •
 LPSصاعقه حفاظت از  ستمیدر س  ییهوا هایپایانه  •
 ست؟یچ ویاکت ریو صاعقه گ ویپس ریگ صاعقه •
 ویپس ریمختلف صاعقه گ انواع •
 ویاکت یرهایمختلف صاعقه گ انواع •
 ست؟ یحفاظت در برابر صاعقه چ ستمیس یاصل ارکان •
 حفاظت از صاعقه  ستمیدر س غیرمستقیمو  میمستق یهمبند •
 حفاظت از ساختمان دارند؟  ستمیبه س  از ین هاییساختمان  چه •
 ؟شودمی جادیا یصاعقه به چه شکل دهیپد •
 در صاعقه لیاختالف پتانس یسرانگشت محاسبه •
 صاعقه چگونه است؟  انی جر  کیپ •
 پارامتر  نیا شیافزا لیدال یصاعقه و بررس  انی جر  بیش محاسبه •
 گیربرقدر مدار حلقه بسته   القاشدهولتاژ  محاسبه •
 در مدار حلقه بسته ییولتاژ القا نظر نگرفتندر  مشکالت •
 گیر برق هایهادیدر  ییکاهش ولتاژ القا  نحوه •
 اجسام  یصاعقه بر رو یباال انیجر  تأثیرات •
 ست؟یمخصوص صاعقه چ یانرژ  •
 گیر برقمخصوص  یبا انرژ  گیربرق یهاد یدما شیافزا رابطه •
 تانداردها به چه معناست؟در اس یحفاظت تراز •
 IECبر اساس استاندارد  هاساختمان یتراز حفاظت 4 •
 مختلف یحفاظت  یصاعقه در ترازها انیجر  نهیشیب •
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 ی مختلف حفاظت یصاعقه در ترازها انی جر  نهیکردن کم مشخص •
 ییهوا انهیپا  ییو جانما ت ی کفا یروش بررس 3 •
 چگونه است؟  ییهوا هایپایانه ییجانما یابیارز  یلغزان برا یگو روش •
 غلتان  یمحاسبه شعاع گو نحوه •
 مختلف یحفاظت  یبرخورد صاعقه در ترازها احتمال •
 ییهوا هایپایانه یابیدر ارز  یحفاظت هیزاو روش •
 گیربرق هایمیلهتوسط  شدهحفاظت سطح   محاسبه •
 در گوشه ساختمان   گیربرق 4با  شدهحفاظت کردن چتر  مشخص •
 ییهوا هایپایانه یابیارز  یاندازه مش برا روش •
 کاربرد دارد؟ هاییساختمان اندازه مش در چه  روش •
 چگونه است؟ یحفاظت هایپایانه  یابیارز  یبرا یحفاظت هیزاو روش •
استفاده   گیربرق هایپایانه یابیارز  یبرا یحفاظت هیاز روش زاو هاییساختمان چه  در •

 ؟شودمی
برق از چه   هایپست در  گیربرقگارد و  م یس  وسیلهبه شدهحفاظت سطح  نییتع یبرا •

 ؟شود میاستفاده  یروش
 استفاده کرد؟ گیربرق ینزول یهاد عنوانبهاز آرماتور ساختمان  توانمی یچه زمان در •
 گیربرق یهاد عنوانبهساختمان در صورت استفاده  یلگردهایم  نیاتصال ب هایروش  •
 ست؟ یچ یحفاظت خارج ستمی از قرار دادن س هدف •
 متصل به آن؟  ایباشد  زولهیاز ساختمان ا یحفاظت خارج  ستمیس •
 نصب شوند؟ دیکجا با ریصاعقه گ هایمیله •
 وجود دارد؟ یجانب یوارهایبه حفاظت د ازیبا چه ارتفاع ن هاییساختمان  در •
 ست؟ یچ ینزول هایهادی فهیوظ •
 چگونه باشد؟  دیبا گریکدیبه  ینزول هایهادی اتصال •
 زوله ی حفاظت ا ستمیس یبرا ینزول یهاد ییجانما •
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 مختلف یحفاظت یدر ترازها ینزول هایهادینصب  فواصل •
 ی نزول ینکات مهم در نصب هاد یبررس •
 ؟گیردمی به چه علت قرار  ینزول یهاد ریتست در مس  هایگیره •
 صاعقه ستمیبه س  نیزم ستمیاتصال س نحوه •
 باشد؟ دیصاعقه چگونه با  ستم یاتصال به س یبرا نیزم ستمیس طیشرا •
 ریحفاظت صاعقه گ  ستمی در اتصال به س  Aنوع  نیزم ستمیس شیآرا •
•  
 گیربرقحفاظت  ستمیدر اتصال به س Bنوع  نیزم ستمیس یاجرا نحوه •
 نیزم ستمیصاعقه به س ستمیدر هنگام اتصال س ینحوه الکترودگذار  یبررس •
 ن یزم یبه الکترودها ینزول یاز اتصال هاد هایینمونه •
 نیزم ستمیصاعقه به س ستمیدر هنگام اتصال س ینحوه الکترودگذار  یبررس •
 برداری بهره  طیحفاظت و شرا ستمیس هایهادیجنس  یبررس •
 یو عمود یافق هایهادیها در  نگهدارند  فواصل نصب  یبررس •
 حفاظت صاعقه ستمیس هایهادی پیکربندیجنس مواد، نحوه  یبررس •
 ؟شودمینصب  یبه چه منظور  یحفاظت داخل  ستمیس •
 زوله یا ستمیصاعقه در س یساز  پتانسیلهم به منظور  یهمبند هایروش  •
 زوله یا ریغ ستمیصاعقه در س یساز  پتانسیلهم به منظور  یهمبند هایروش  •
 نیزم ستمیاتصال دو فلز در س نحوه •
 بندی هم هایهادیسطح مقطع  حداقل •
 ؟ شودمیاستفاده  یو به چه منظور  ستیگپ چ اسپارک •
 ست؟ یچ Surge Protective Drive یحفاظت ریگبرق •
 چگونه است؟  SPDنصب  نحوه •
 در زمان صاعقه چگونه است؟  SPD عملکرد •
 ست؟ یچ SPDمهم  یپارامترها •
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 شود؟ ضیتعو دیبا SPDموقع  چه •
 SPD بندیکالس انواع •
 هرکداماستفاده  هایمحل و  SPDکالس مختلف  3 •
 TN عیدر شبکه توز  یحفاظت گیربرق نصب  وارهطرح •
 TT عیدر شبکه توز  یحفاظت گیربرقو نحوه نصب  وارهطرح •
 ریحفاظت صاعقه گ ستمیدر کنار س RCDنصب  محل •
 IT عیتوز  ستمیدر س یحفاظت گیربرق نصب  وارهطرح •
 در تابلو برق SPD قرارگیری طرز •
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 دوازدهم فصل
 بخش  نیدر ا شدهاستفاده ی و استانداردها مراجع •
 ست؟ ی باسداکت چ ستمیس •
 ست؟ یباسداکت چ ستمیس اجزا •
 مستقل باسداکت یواحدها دودسته •
 استفاده کرد؟ یحفاظت یهاد عنوانبهاز باس داکت  توانمی یچه موارد در •
 در باس داکت یمختلف هاد شیآرا بیترک •
 انشعاب گرفتن از بدنه باس داکت نحوه •
 گر یکدینحوه اتصال باس داکت ها به  یبررس •
 در باس داکت ها یو عمود یانتقال افق یزانوها نمونه •
 ست؟یچ زوالتوریا جعبه •
 ؟ شودمیاستفاده  یدر باس داکت به چه منظور  یانبساط قطعه •
 فاز در باس داکت چگونه است؟  ییجابجا نحوه •
 داکتباس  قیبدنه و عا یبررس •
 باس داکت ستمیس کیساختار  کنندهتعیین  عوامل •
 ق یباس داکت ها از نظر نوع عا بندیدسته •
 هوا قیباس داکت با عا هایویژگی •
 گاز  قیعاباس داکت با  یژگیو •
 و کمپکت ی نیرز  یداکت ها باس •
 باس داکت ها از نظر کاربرد  بندیتقسیم •
 ست؟ یباس داکت ها در ساختمان چ کاربرد •
 توان  عیتوز  یباس داکت ها  یبررس •
 با اتصال ثابت  یکیبار الکتر  هیتغذ یباس داکت ها  یبررس •



 

 

www.namatek.com 
 52 

 ؟شودمیاستفاده  یدر چه مواقع ییروشنا  یداکت ها باس •
 درنظر گرفت؟  دیرا با یباس داکت چه عوامل یطراح یبرا •
 سه فاز ستمیبار در س انی جر  محاسبه •
 باس داکت مجاز انیجر  نییتع •
 مختلف یجدول مشخصه باس داکت ها یبررس •
 حفاظت باس داکت چگونه است؟ نحوه •
 باس داکت یکیو مکان یمحاسبه تحمل حرارت نحوه •
 انشعاب در باس داکت ها چگونه است؟ حفاظت •
 بار اضافهانشعاب باس داکت در برابر اتصال کوتاه و  حفاظت •
 افت ولتاژ در باس داکت  محاسبه •
 ست؟ یدر باس داکت چ انیجر  عیتوز  بی ضر  •
 غیریکنواخت  عیافت ولتاژ در باس داکت با توز  محاسبه •
 در باس داکت  یتلفات اهم محاسبه •
 الزم است؟  یدر چه موارد یتلفات اهم محاسبه •
 بار  غیریکنواخت ع یدر باس داکت با توز  یتلفات اهم محاسبه •
 باس داکت یطراح  هایقدم خالصه •
 پروژه  کیباس داکت  نگی ز یمحاسبه و سا نمونه •
 قطع و وصل باس داکت  دیکل نگیز یسا •
 باال هایظرفیتکابل در  یعلت استفاده از باس داکت به جا یبررس •
 ست؟یچ یکابل ستمیاستفاده از باس داکت در مقابل س یایمزا •
 ست؟ یچ کشیکابل ستمینصب باس داکت در مقابل س نهیهز  یبررس •
 دیتاسنتر باس داکت ها در مراکز  کاربرد •
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 زدهمیس فصل
 ست؟ یفصل چ نیا منابعو  مراجع •
 ست؟ یچ ییامواج مر  فیط محدوده •
 دینور خورش یرنگ فیط •
 ست؟ یچ یشار نور  پارامتر •
 پارامتر شدت نور  فیتعر  •
 ست؟ یچ ییروشنا شدت •
 یی محاسبه شدت روشنا نحوه •
 یپارامتر درخشندگ فیتعر  •
 رنگ نور  شیاستاندارد نما شی نما یمنحن •
 رنگ مرتبط  یکردن رنگ نور به کمک دما مشخص •
 ست؟ یسرد و گرم چ رنگ •
 ست؟ یچ CCTرنگ مرتبط  یدما •
 ست؟ یچ تهفیکرا یمنحن •
 ست؟ یچ  CRI پارامتر •
 ی بهره نور  ای راندمان •
 المپ فلوئورسنت  یبررس •
 دارند؟ یچه تفاوت  T26و   T8فلوئورسنت  المپ •
 یعملکرد المپ مهتاب نحوه •
 یالمپ مهتاب یباالست ها انواع •
 ست؟ یچ یکیالکترون یباالست ها ایمزا •
 یکیالکترون یکار باالست ها طرز •
 ؟شودمیاستفاده   هاییمکاندر چه  دیمتال هال المپ •
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 پرکاربرد  یهاانواع المپ سهیمقا •
 انواع مختلف چراغ  بندیدسته •
 ست؟ یدر ساختمان چ یاضطرار  ییروشنا  •
 ی فرار اضطرار  ییروشنا  •
 ست؟ یچ یاضطرار  ییروشنا نیقوان •
 نصب شود؟  دیبا هاییمکاندر چه  ی فرار اضطرار  ییروشنا  •
 ی منیا ییروشنا هایچراغ  یدسته اصل سه •
 ی منیا ییروشنا هایچراغ و نحوه عملکرد  یداخل ساختار •
 ی منیا ییروشنا  هایچراغ  هیتغذ نحوه •
 گر یکدیاز  یمنیا ییفاصله نصب چراغ روشنا استاندارد •
 یمنیا ییروشنا  هایچراغ و تست  یبازرس دوره •
 ی منیا  ییمدار روشنا یطراح •
 مختلف هایمحیط در  ییحداقل شدت روشنا استاندارد •
 چگونه است؟  کیبه روش کالس ییروشنا یطراح •
 ست؟ یچ  MF ینگهدار  بی ضر  •
 افزارینرم به روش  ییروشنا یطراح •
 چگونه است؟ طیدر مح ییشدت روشنا گیریاندازه •
 یی شدت روشنا گیریاندازه یو استانداردها طیشرا •
 استاندارد با جدول  سهیو مقا طیدر مح یکنواختی بی آوردن ضر  به دست نحوه •
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 چهاردهم فصل
 فصل نیدر ا شدهاستفادهو استانداردها  مراجع •
 ست؟ یچ یخازن بانک •
 ؟ شودمیانجام  یبه چه شکل انی ولتاژ و جر  گیرینمونه •
 یتابلو بانک خازن حفاظت •
 ست؟ یچ Self-Healing خودترمیم هایخازن  •
 ی بانک خازن هایپله یبررس •
 ست؟یچ هیتخل ایدشارژ  مقاومت •
 یدر بانک خازن شدهنصب پالک خازن  یبررس •
 ست؟یچ وبیخازن مع صیتشخ نحوه •
 ست؟ ی چ Overpressure Disconnector تی خاص •
 ی رگوالتور بانک خازن  ایخودکار  و یتوان راکت کنندهکنترل •
 چگونه است؟  یعملکرد رگوالتور بانک خازن نحوه •
 ست؟ یچ یخازن گذار  ای ویتوان راکت جبران سازی فلسفه •
 یماندید ریو غ یماندید یهاکنندهمصرف  حیتوض •
 ست؟یچ ویو راکت ویتوان اکت تفاوت •
 ویتوان راکت جبران سازیو با  جبران سازیمثلث توان در حالت بدون  یبررس •
 ؟شودمیانجام  یترانسفورماتور به چه صورت  ویتوان راکت تأمین •
 جبران سازی  یترانسفورماتور برا ویتوان راکت محاسبه •
 بزرگ  یکیالکتر  یدر موتورها یانفراد جبران سازی •
 بزرگ  یموتورها یخازن برا تیظرف محاسبه •
 و یتوان راکت جبران سازی هایروش  انواع •
 ست؟ یچ یمرکز  جبران سازی بی و معا ایمزا •
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 یگروه جبران سازی  بیو معا  ایمزا یبررس •
 دارد؟ یبیو معا ایچه مزا یانفراد جبران سازی •
 ساختمان کیدر  جبران سازی تیظرف نییتع •
 پروژه  کیخازن  تیظرف نییمثال تع نمونه •
استفاده   ویتوان راکت جبران سازی  یبرا یاز چه روش یو ساختمان یصنعت یپلنت ها در •

 ؟شودمی
 چگونه است؟ یخازن گذار  کی ثابت و اتومات روش •
 ؟ شودمیاستفاده  هاییپروژهدر چه  یخازن گذار  یکینامید روش •
 یدر خازن گذار  یمنیا اصول •
 کرد؟  دیبا یکار چه هاخازن لحظه روشن شدن  یهجوم انیکاهش جر  یبرا •
 لحظه روشن شدن خازن  یکاهش حالت گذرا راهکارهای •
 یبانک خازن کیرگوالتور  هایپله مختلف  شیآرا •
 بار  انیمحاسبه جر  یبرا CTنصب  محل •
 محاسبات خازن در تکفاز و سه فاز یاساس روابط •
 ی مثلث و ستاره در بانک خازن شیآرا •
 ست؟ یچ یولتاژ و فرکانس خازن نسبت به حالت نام راتییتغ رابطه •
 شبکه  ی رنامی خازن در حالت ولتاژ غ انی جر  محاسبه •
 موتورخانه کی جبران سازو خازن  ویتوان راکت محاسبه •
 در گاز  هیتخل یتوان المپ ها بیضر  استاندارد •
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 پانزدهم فصل
 منابع و مراجع فصل یمعرف •
 ست؟ ی چ کیهارمون تیر یمد •
 ست؟ یدر شبکه چ کیبه وجود آوردن هارمون عامل •
 ینوسیس ریدر مورد امواج غ هیفور  هینظر  •
 ست؟ یچ THDکل  یکیهارمون اعوجاج •
 THDمحاسبه  نحوه •
 RMSو  THD نیب رابطه •
 ی کیهارمون ولتاژهای تیماه •
 ؟شوند می جادیچگونه ا یکیهارمون هایجریان  •
 ؟کنندمی  جادیا عیبر شبکه توز  تأثیریچه  یکیهارمون هایجریان  •
 ست؟یچ یکیهارمون ط یتوان در مح بی ضر  •
 یکیهارمون طیقله در مح بی ضر  •
 به چه معناست؟ باریکقله باال در  بی ضر  •
 ست؟ یچ یکیهارمون فیط •
 چگونه است؟  یتابع مربع هیفور  یسر  •
 یکیهارمون طیدر مح مؤثرمقدار  شاخص •
 ست؟ یچ THDمختلف   ری مقاد مفهوم •
 یکیالکتر  تأسیساتدر  ک یهارمون یاصل اثرات •
 ست؟ یچ کیکاهش هارمون  هایراه •
 ک یکاهش هارمون یمناسب برا  نیزم ستمیس انتخاب •
 و یپس یلترهایف انواع •
 ؟کندمیچگونه عمل  De-Tune لتریف •
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 ست؟ یچ کیهارمون میتنظ بی ضر  •
 چگونه است؟  و یپس یلترهایف عملکرد •
 مناسب است؟ هاییپروژه در چه  ویپس لتریف کاربرد •
 چگونه است؟  ویاکت یلترهایف عملکرد •
 ویاکت یلترهایف کاربرد •
 است؟  یبه چه شکل یبیترک یلترهایاز ف استفاده •
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 شانزدهم فصل
 فصل نیدر ا شدهاستفاده ی و استانداردها مراجع •
 ؟ شودمیدر ساختمان گفته  یهایمحیط خشک به چه  طیمح •
 مربوط طینمناک و مح طیمح فیتعر  •
 نمناک هایمحیط در  شدهنصب زاتیتجه طیو شرا استاندارد •
 ست؟یچ یحفاظت درجه •
 در برابر نفوذ جامدات زیدرجه حفاظت تجه انواع •
 عات یدر برابر نفوذ ما زاتیدرجه حفاظت تجه انواع •
 باز ساختمان  یدر فضا شدهنصب چراغ   یدرجه حفاظت حداقل •
 در حمام  شدهنصب  یزهایپر  طیشرا •
 ELV ستمیس انواع •
 ست؟ یچ SELV یمن یا نییپا  یلیخ ولتاژ •
 PELV یحفاظت نییپا  یلیخ ولتاژ •
 FELV یاتی عمل نییپا  یلیخ ولتاژ •
 SELVمتداول  منابع •
 ؟ ستیچ RCCB ماندهباقی انیجر  دیکل •
 ماندهباقی انی جر  دیعملکرد کل نحوه •
 ماندهباقی انیجر  دیکل تی حساس یبررس •
 ؟ شودمیاستفاده  یدر چه موارد ماندهباقی انیجر  دیکل •
 به فاز چگونه است؟ میدر تماس مستق ماندهباقی دیکل عملکرد •
 دوفاز چگونه است؟ یدر خطا ماندهباقی دیکل عملکرد •
 استفاده کرد؟ یحفاظت  دیاز کل تواننمی TNC ستمیدر س چرا •
 ست؟ یچ RCBO دیکل •
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 RCBO دیکل صیتشخ نحوه •
 چگونه است؟  MCB دیو کل RCCB دیکل یر یقرارگ شیآرا •
 RCCB دیمناسب کل ینام انیجر  انتخاب •
 در مدار نامتعادل  RCCB دیکل عملکرد •
 استفاده کرد؟ TNC ستمیدر س توانمی RCCB دیاز کل یطیچه شرا با •
 ی نشت انیاز نظر نوع جر  RCCB دیگروه کل 3 •
 از نظر مدت عملکرد  RCCB دیکل انواع •
 مختلف حمام  هایزون  فیتعر  •
 حمام با وان  کیزون در  4کردن  مشخص •
 حمام با دوش  ک یزون در  4 محدوده •
 ست؟ یمختلف چ هایزون در حمام و در  یکیالکتر  الزامات •
 ست؟یلوله آب در حمام چ یر یقرارگ استاندارد •
 ست؟ یدوش حمام چ یکیدر نزد یینصب چراغ روشنا الزامات •
 مرطوب هایمحیط در  یهمبند الزامات •
 هافوارهو  نماهاآب  یبند زون •
 نماهاآبدرون  شدهنصب  هایچراغ  الزامات •
 استخر  یبند زون •
 مختلف استخر  هایزوندر  شدهنصب  زاتی تجه الزامات •
 گیردمیمختلف استخر قرار  هایزون که در  یهایچراغ درجه حفاظت   یبررس •
 در استخر  بندیهم الزامات •
 خشک چگونه است؟ یدر سونا یبند زون •
 خشک  یدر سونا یکیالکتر  الزامات •
 خشک  یدر سونا کشیسیم الزامات •
 بخار  یدر سونا یبند زون •
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 بخار  یدر سونا یکیالکتر  الزامات •
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 هفدهم  فصل
 فصل نیو مراجع ا منابع •
 تقسیمجعبه و  زیو پر  دینصب کل یاستانداردها •
 ز یفاز به پر   یاتصال هاد نیقوان •
 سه فاز زیپر  کشیسیم نیقوان •
 در ساختمان   کشی سیم یکل نیقوان •
 در ساختمان  میعبور س یبرا گذاریلولهمجاز و استاندارد  یفضا •
 یدر حالت قائم و افق واریاز د گذاریلولهفاصله  حداقل •
 پذیر انعطاف  کشیسیم نیقوان •
 واریدر د هاولوله هاکابلنصب  نیقوان •
 در کف ساختمان هالوله و هاکابلنصب  نیقوان •
 به چه معناست؟  یکش چهیماه •
 ساختمان  کشیسیمدر  شدهاستفاده هایلوله انواع •
 توکار و روکار  کشیلولهاستفاده از  هایمحل  •
 ست؟ یچ  دیآم یپل هایلولهاستفاده از  تی ممنوع علت •
 د یهر کل میکردن فاصله حر  مشخص •
 گاز  هایلولهبرق از  دیفاصله کل حداقل •
 در آشپزخانه شدهنصب یزها ینصب پر  استاندارد •
 کشیسیمقطر لوله  انتخاب •
 سطح مقطع و تعداد خم م،یتعداد س بر اساسقطر لوله  محاسبه •
 نگیابعاد ترانک محاسبه •
 تقسیمجعبهدو   نیب  کشیسیم نیقوان •
 حداقل سطح مقطع در مدارات مختلف استاندارد •
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 در مدارات مختلف یر یو مقررات انشعاب گ نیقوان •
 کشیسیم ای بسته استاندارد •
 هالولهدر  یگذار  نگیبوش •
 واریلوله در د ریی حفاظت تغ الزامات •
 ی مسکون ییمدار روشنا  کیتعداد چراغ متصل به  حداکثر •
 گر یکدیو  واریاز د زهایفاصله پر  یو استانداردها نیقوان •
 اتاق کی در  زیتعداد پر  حداقل •
 RCCB دیبه نصب کل یالزام هایمکان •
 ؟کندمی  یر یجلوگ قی چگونه از حر  RCCB دیکل •
 در مدارات مختلف ینشت  انیجر  ری مقاد نیتخم •
 در نظر گرفت؟  دیرا با یچه عوامل RCCB یطراح یبرا •
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 هجدهم فصل
 یمختلف مشاعات ساختمان مسکون هایکاربری با مشخصات و  ییآشنا •
 کیاز گروه مکان شی سرما  ستمیس استعالم •
 ساختمان  یپالن معمار  یبررس •
 یکیالکتر  تأسیسات هایپالن و  هانقشه یبررس •
 ساختمان  اگرامید زرینقشه را یبررس •
 پست برق ساختمان  یبررس •
 ی برق اضطرار  نیازهای یبررس •
 UPSبرق بدون وقفه  یازهاین یبررس •
 شامل: یمسکون یبار واحدها برآورد •
 یی روشنا یبار مدارها  برآورد •
 ز ی پر  یبار مدارها  برآورد •
 ها لی بار فن کو برآورد •
 هوشمند ساختمان  ستمیس یبررس •
 یواحد مسکون ینرمال و اضطرار  یبارها یبررس •
 یواحد مسکون یتابلو خطیتک اگرامید هاینقشه یبررس •
 در برآورد بار  شدهاستفاده زمانیهم  بیضرا یبررس •
 یمسکون یاحدهاتابلو و ATS یمدارها یبررس •
 ی کنتور  یمختلف تابلوها یمدارها صیتخص •
 پروژه  یترانسفورماتور عموم نگی ز یبار و سا  برآورد •
 پروژه  یمنیا ییروشنا یبررس •
 ی منیا یبارها برآورد •
 پروژه  یاصل ATS یتابلو یبررس •
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  یارتفاع و دما ح ی تصح بیپروژه بر اساس ضرا یترانسفورماتور اختصاص نگیز یسا •
 طیمح

 ژنراتور  زلیاز د یر یمختلف بارگ یوهایسنار  یبررس •
 ژنراتور  زلید تیدر ظرف موتورها اندازیراه هایجریان اثر  یبررس •
 ژنراتور  زلید تیدما و ارتفاع در ظرف  حیتصح بیضرا یبررس •
 ژنراتور  زلید ی ر یبارگ یمدها یبررس •
 UPSمنابع برق بدون وقفه  نگیز یو سا انتخاب •
 ی باتر  نگیز یو سا انتخاب •
 پروژه:  هایکابل  نگیز یسا •
 نصب  طیاساس شرا بر •
 افت ولتاژ  اریاساس مع بر •
 اتصال کوتاه حداکثر  اریاساس مع بر •
 ممینیاساس اتصال کوتاه م بر •
 مختلف یحفاظت مدارها  تأمین •
 پروژه  هایکابل  ینیس یبررس •
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 نوزدهم  فصل
 استانداردها و مراجع معتبر  یمعرف •
 ه یاول فیتعار  •
 یو گزارش ده هاتست انجام  یبازرس تفاوت •
 شوند؟  یبازرس  دیبا یموارد چه •
 هاآزمون  فهرست •
 یکیالکتر  تأسیسات لیساختمان در خصوص تحو  یمقررات مل زدهمیمبحث س نظر •
 یکیالکتر  تأسیسات  لیساختمان در خصوص تحو یمقررات مل 22مبحث  نظر •
 است ازین یکیالکتر  تأسیسات ایدوره یبازرس  یبرا یمدارک چه •
 یبرق تأسیساتاز  ینیع دیبازد •
 هاآزمون  یتوال •
 بدون برق  آزمون های •
 داربرق  آزمون های •
 قبل از وصل انشعاب برق آزمون های •
 بعد از وصل انشعاب برق آزمون های •
 من یا یجداساز  مراحل •
 من یو ناا منی تست ولتاژ ا یابزارها •
 هاهادی یوستگیپ آزمون •
 یاصل یهمبند یوستگیپ آزمون •
 مدار یحفاظت یهاد یوستگیپ آزمون •
 سه فاز یدر مدارها یحفاظت یهاد یوستگیپ آزمون •
 یی نها یمدار حلقو یوستگیپ آزمون •
 یانیمدار م یوستگیپ آزمون •



 

 

www.namatek.com 
 67 

 ی قیاستقامت عا  آزمون •
 قبولقابل ی قیمقاومت عا حداقل •
 ی قیجهت انجام آزمون استقامت عا سازیآماده  مراحل •
 تک فاز ستمیدر س یقی انجام آزمون استقامت عا مراحل •
 سه فاز ستمیدر س یقی انجام آزمون استقامت عا مراحل •
 تأسیسات یبرا قبولقابل ی قیمقاومت عا حداقل •
 سه فاز ستمیدر س یقی انجام آزمون استقامت عا مراحل •
 ق یعا هایمحیط  مشخصات •
 قی عا یوارهایو د هاپوش کف یقیامپدانس عا ا یمقاومت  گیریاندازه •
 الکترود تست  مشخصات •
 تهیپالر  ای تی قطب آزمون •
 ی وستگیبه روش پ تی قطب آزمون •
 دار برق تی قطب آزمون •
 ماندهیباق انیجر  دیکل آزمون •
 یکیالکتر  تأسیساتدر  ماندهیباق انیجر  د یبه استفاده از کل الزام •
 مانده یباق انیجر  دیانجام آزمون کل  مراحل •
 خاک  ژهی مقاومت و گیریاندازه •
 نقطهسهخاک به روش  ژهی مقاومت و گیریاندازه •
 خاک به روش چهار نقطه ژهی مقاومت و گیریاندازه •
 ونر  روش •
 اشلوم برگر  روش •
 نیمقاومت الکترود زم گیریاندازه در  یمنیا مقررات •
 ن یمقاومت زم گیریاندازه  قبولقابل دستگاه •
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مقررات   22و مبحث  زدهمیاز نظر مبحث س نیمقاومت الکترود زم گیریاندازه  لزوم •
 ساختمان  یمل

 گسترده نیزم هایدستگاهموجود در  هایچالش  •
 ارت سنج  ای ن یمقاومت الکترود زم گیریاندازهدر خصوص دستگاه  یحاتیتوض •
 ن یزم الکترودهایمقاومت  گیریاندازه هایروش انواع  یمعرف •
 کیکالس لیافت پتانس روش •
 درصد  62 لیافت پتانس وشر •
 گیریاندازه یخطا زانیم محاسبه •
 الکترود متصل کیتکن •
 بیبه روش ش نیمقاومت الکترود زم گیریاندازه •
 1۸۰ ۹۰آزمون  کیتکن •
 روش ارت مرده ای ایدونقطه روش •
 یکلمپ ای  انیجر  قی تزر  روش •
 امپدانس حلقه  روش •
 باشد یشامل چه موارد یستیبا گیریاندازه  گزارش •
 نیمقاومت زم گیریاندازهخطا در  جادیا عوامل •
 ت یدر سا یعمل صورتبهمقاومت مخصوص خاک  گیریاندازه •
 ت یدر سا یعمل  صورتبهدرصد  62به روش  نیمقاومت الکترود زم گیریاندازه •
  یروین عیتوز  هایدستگاهامپدانس حلقه اتصال کوتاه حلقه اتصال کوتاه در  آزمون •

 مختلف
 میامپدانس حلقه اتصال کوتاه به روش مستق گیریاندازه •
 ی امپدانس حلقه اتصال کوتاه به روش امپدانس حلقه خارج گیریاندازه •
 شدهبینیپیشاتصال کوتاه  آزمون •
 یدیخورش یپنل ها ای کیفتوولتائ ستمیس لیتحو •
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 ک یفتوولتائ اثر •
 طیمح یو دما دیتابش خورش زانیاتصال کوتاه با م انی ولتاژ مدار باز و جر  رابطه •
 ولتاژ مدار باز  گیریاندازه •
 اتصال کوتاه انیجر  گیریاندازه •
 ی قی مقاومت عا آزمون •
 یکیالکتر  تأسیسات یاتیعمل آزمون های •
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 بیستمفصل 
 فشار متوسط ونریبا ساخت سکس ییآشنا •
 ی فشار متوسط گاز  ونریسکس •
 بار  ری قابل قطع و وصل ز  ونریسکس انواع •
 یموتور  ونریسکس •
 ربار ی قطع ز  رقابلیغ ونریسکس انواع •
 زاتی مشخصات تجه پالک •
• name plate ونر یسکس 
 ی قیعا  ولتاژ •
 ی نام انی جر  •
 اتصال کوتاه انی جر  یتادگسیا •
 مپالس یتست ضربه و تست ا ولتاژ •
 sf6گاز  فشار •
 مقاوم در فرکانس قدرت ولتاژ •
 پست:  انواع •

o کمپکت 
o ساخته شیپ 
o وسکیک 
o  برق  عیتوز 
o متوسط فشار 

 فشار متوسط  تابلو •
 ترانسفورماتور  •
 ف یفشار ضع تابلو •
 اگرام ید کیمیم •
 GISو  AISفشار متوسط  تابلو •
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 پست برق یتک خط اگرامید •
 ی و مقره خازن یولتاژ خازن مقره •
 برقدار بودن سرکاب نشانگر •
 نی زم ونریسکس نترالکیا •
 خطا  نشانگر •
 مشخصات تابلو  پالک •
 پات یها تست •
 AC ی قیاستقامت عا  آزمون •
 تست  نیروت •
 تست  پیتا •
 یاتصال کوتاه آرک داخل انی جر  •
 اتصال کوتاه انی جر  کیپ •
 اIEC استاندارد •
 پست برق  ونیاتوماس •
 اسکادا  ستمیس •
 ی موتور  زمیبا مکان ونریسکس •


