
هب بذاک فقس یاراد گنیکراپ نیا انمض ،دشاب یم کشخ رلکنیرپسا یاراد ینامتخاس گنیکراپ -1
ریز حرش هب قیرح مالعا متسیس گنیکراپ نیا یارب حارط راهّ ،دشاب یم رتم یتناس 50عافترا
هب اه هلول رد کشخ رلگنیرپسا رد ؟دشاب یم حجرا یدااصتقا رظن زا حرط مادک .دنا هدرک (یحارط

( دراد رارق اوه بآ یاج
رطخ مالعا و یتسد رادشه متسیس - هرامش حارط -1

یلصا فقس رد روتکتد بصن و رطخ مالعا و یتسد رادشه متسیس - هرامش حارط -2
بذاک فقس رد روتکتد بصن و طخ مالعا و یتسد رادشه متسیس - هرامش حارط -3

بذاک و یلصا فقس رد روتکتد بصن و رطخ مالعا و یتسد رادشه متسیس - هرامش حارط -4
( ( ( د) هرامش حرط ج هرامش حرط ب هرامش حرط 3فلا 1 4

1 هرامش حرط
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 198رب 2 7 3 11 3 3 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریگ هقعاص متسیس نیمز لاصتا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -2
لانیمرت لصو هب یمازلا و هدوب دوخ صوصخم نیمز لاصتا یاراد دیاب ریگ هقعاص متسیس )فلا

.دشاب یمن نیمز لاصتا هنیش ای یلصا
هنیش ای یلصا لانیمرت هب و هدوب دوخ صوصخم نیمز لاصتا یاراد دیاب ریگ هقعاص متسیس )ب

.ددرگ دنب مه زین نیمز لاصتا
لصو نیمز لاصتا هنیش ای یلصا لانیمرت هب امیقتسم دناوت یم ریگ هقعاص متسیس یلوزن یداه )ج

.ددرگ
.دشاب کرتشم یتظافح متسیس نیمز لاصتا اب دناوت یم ریگ هقعاص متسیس نیمز لاصتا )د

، هحفص ، - - - پ ، - - - پ ، ثحبم باتک ساسا 152رب 4 8 2 1 3 8 2 1 13 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص نفلت یاه لباک نیمز لاصتا یاه یداه صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -3
مه متسیس هب یتظافح یداه کی قیرط زا امیقتسم دیاب نفلت یاه لباک نیمز لاصتا یاه یداه )فلا

.دوش لصتم نامتخاس یلصا یدنب
ترا هنیش هب یتظافح یداه کی قیرط زا امیقتسم دیاب نفلت یاه لباک نیمز لاصتا یاه یداه )ب

.دوش لصتم قرب یولبات نیرت کیدزن
و لصو نفلت متسیس یلصا هبعج نیمز لانیمرت هب دیاب نفلت یاه لباک نیمز لاصتا یاه یداه )ج

.دوش لصتم نامتخاس نیمز دورتکلا هب یتظافح یداه کی قیرط زا سپس
دیاب نفلت یاه لباک نیمز لاصتا یاه یداه یورین متسیس زا هدافتسا تروص رد TN-C-Sد (

.دوش لصتم نامتخاس عیزوت متسیس یداه هب یتظافح یداه کی قیرط زا PENامیقتسم
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 103رب 5 9 2 13 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هب و یدورو لحم هس زا ،دشاب یم زاف کت رادم لماش هک گرزب نلاس کی ییانشور تسا رارق -6 4
؟دشاب یم هّ لرتنک شور نیرت بسانم .ددرگ لرتنک هّراپکی تروص

یدورو یاه لحم رد لصو و عطق یاه یتسش و روتکاتنک زا هدافتسا )فلا
یدورو یاه لحم رد لیدبت یاهدیلک و روتکاتنک زا هدافتسا )ب

یدورو یاه لحم رد لصو و عطق یاه یتسش و یا هبرض هلر ،روتکاتنک زا هدافتسا )ج



یدورو یاه لحم رد لیدبت یاهدیلک و یا هبرض هلر ،روتکاتنک زا هدافتسا )د
.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

25 یمان5 نایرج اب یروتاینیم راکدوخ دیلک کی عطق تردق دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -
؟دشاب یم حیحص رپمآ

500 A 250 A 6 KA 25 A( ( ( د) ج ب فلا
.تسا حیحص ب هنیزگ :باوج

؟تسا حیحص ات یاهدیلک ژارپمآ صوصخ رد هنیزگ مادک -6
.دشاب و و یاهدیلک لداعم دیاب یاهدیلک زا ژارپمآ فذح تروص رد وفلا external bypass (

.دشاب ناسکی دیاب اهدیلک مامت ژارپمآ )ب
.دشاب رتمک و یاهدیلک ژارپمآ زا دیناوت یم و دیلک هس ره ژارپمآ )ج

.دشاب یم رتمک و یاهدیلک ژارپمآ زا و یاهدیلک ژارپمآ )د
.تسا حیحص د هنیزگ :باوج

:اب تسا ربارب کیتاموتا راکدوخ دیلک یسیطانغم هلر میظنت -7
رپمآ د رپمآ ج رپمآ ب رپمآ 3200فلا 1000 950 800( ( ( (

.تسا حیحص فلا هنیزگ :باوج

و لرتنک یاه تکرش یفنص لئاسم هب ییوگخساپ دروم رد حالصیذ عجارم تامالعتسا هب خساپ -- 8
؟تسا عجارم زا کیمادک هدهع رب ،راک هب لاغتشا هناورپ یاراد یهاگشیامزآ روما و نامتخاس یسرزاب

هدش دای یاه تکرش یفنص نمجنا ب یسدنهم ماظن یزکرم یاروش )فلا (
ناتسا یسدنهم ماظن د یزاسرهش و هار ترازو )ج (

د هنیزگ ، هحفص ، هدام ، نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا 55رب 17 :باوج
.تسا حیحص

نومزآ مادک ماجنا میقتسمریغ سامت رثا رد رادم عقوم هب عطق هب تبسن نانیمطا زارحا یارب -9
؟تسا یمازلا

نیمز دورتکلا تمواقم یریگ هزادنا ب هاتوک لاصتا هقلح سنادپما یریگ هزادنا )فلا (
.تسا حیحص هنیزگ هس ره د یفاضا و یلصا یدنب مه موادت )ج (

، و تاحفص ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 155رب 154 9 2 1 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

هنوگّ لباک تسب عون و تسا ردقّ راوید یور رب هلول نودب قرب یاه لباک بصن هلصاف لقادح -( ) 10
؟دشاب دیاب

هّـیپ ود یکیتسالپ تسب اب رتم یتناس لقادح 2فلا (
هّـیپ ود یزلف تسب اب رتم یتناس لقادح 2ب (
هّـیپ کی یزلف تسب اب رتم یتناس لقادح 1ج (

هّـیپ ود یکیتسالپ تسب ای و دشاب هیبسّ راوید هب دیاب لباک )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 86رب 2 2 7 13 13 :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

یاهدحاو رد هدافتسا دروم زاف کت یاهزیرپ لماش رادم کی تظافح یارب یروتاینیم دیلک -16 A 11
( دوش( یم رظن فرص یروتاینیم یاهدیلک یهدراب شهاک بیارض زا ؟دشاب دیاب رپمآ دنّ ینوکسم

دشاب دیاب ب دشاب رتشیب زین زا دناوت یم زاین بسح رب 16فلا A 16 A( (
دشاب یمن یفاک هلئسم لح یارب اه هداد د دشاب رتشیب زا دیابن )ج (16 A

، هحفص ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 85رب 14 1 7 13 13 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

ریز یاه هنیزگ زا کیمادک ،دشاب یروتاینیم راکدوخ دیلک عطق تردق هّـنانّ لبق لاوس رد -16 KA 12
؟تسا حیحص

دنک یم لمع زویف ب دنک یم لمع کیتاموتا راکدوخ دیلک 63فلا A A40( (
دوش یم یشالتم یروتاینیم راکدوخ دیلک د دنک یم لمع یروتاینیم راکدوخ دیلک 16ج A 16 A( (

، هحفص ، - دنب ،ارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 273رب 6 717 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

زا لباک هلصاف لقادح تیاعر اب فیعض راشف یشک لباک یارب لاناک رفح عافترا قمع لقادح -( ) 13
5 ربارب لباک رطق ؟دشاب دیاب ردقّ ،مهدزیس ثحبم تاررقم قبط لباک بصن طیارش اب نیمز (حطس

( دشاب یم رتم یتناس
( ( ( د) رتم یتناس ج رتم یتناس ب رتم یتناس / 80فلا 70 82 5

رتم یتناس 75
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 87رب 1 5 2 7 13 13 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

عادبا یگتفرگ قرب زا یریگشیپ رد رشب هک یشور نیرخآ و نیرت مهم صوصخ رد هنیزگ مادک -14
؟تسا حیحص ،هدومن

طیحم ندرک قیاع )فلا
ندرک ژاتلو مه یارب یدنب مه )ب

یقرب یاهرادم رد یلیضافت نایرج دیلک بصن (RCD)ج (
نیمز هب ورین متسیس یاثنخ هطقن لاصتا )د

، هحفص ، - دنب ،ارجا حرط یامنهار باتک ساسا 210رب 6 601 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هقبط هب روسناسآ ندیسر هک یگنز یادص لب یسد بسح رب میظنت لباق زاین دروم توص تدش -15
؟تسا ردقّ دیامن یم مالعا ار هقبط رد ندش زاب عورش و

لبیسد ات ب لبیسد ات 75فلا 50 65 35( (
لبیسد ات د لبیسد ات 60ج 40 75 35( (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 31رب 9 3 2 15 15 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

:تسا ضورفم ریز تاصخشم اب ینامتخاس هاگراک هس -16



،لوا ،فکمه ،لوا نیمزریز ،مود نیمزریز ،موس نیمزریز تاقبط یاراد - هرامش ینامتخاس هاگراک -1
عبرمرتم هقبط ره ژارتم اب موس و 300مود

ژارتم اب مود و لوا ،فکمه ،لوا نیمزریز ،مود نیمزریز تاقبط یاراد - هرامش ینامتخاس هاگراک -2
عبرمرتم هقبط 700ره

900 هقبط3 ره ژارتم اب لوا و فکمه ،لوا نیمزریز تاقبط یاراد - هرامش ینامتخاس هاگراک -
عبرمرتم

ناونع هب حالصیذ صخش یفرعم ،دشاب رتم هاگراک هس ره یارب تاقبط فک هب فک عافترا 3هّـنانّ
تاسیسات ؟تسا یمازلا هاگراک مادک یارب تسیز طیحم تظافح و راک تشادهب ،ینمیا (لوئسم

(95 رویرهش -تراظن -یقرب
2 هرامش1 ینامتخاس هاگراک و هرامش ینامتخاس هاگراک )فلا

1 هرامش ینامتخاس هاگراک )ب
3 هرامش2 ینامتخاس هاگراک و هرامش ینامتخاس هاگراک )ج

ینامتخاس هاگراک هس ره )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 9رب 5 5 1 12 12 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

ینامتخاس رگراک کی لقادح اضف ره رد ینامتخاس هاگراک هس ره هّـنانّ لبق لاوس رد -10 17
؟تسا یمازلا ینامتخاس هاگراک مادک یارب تشادهب هناخ لیکشت ،دشاب راک هب لوغشم

1 هرامش ینامتخاس هاگراک )فلا
ینامتخاس هاگراک هس ره )ب

2 هرامش1 ینامتخاس هاگراک و هرامش ینامتخاس هاگراک )ج
3 هرامش2 ینامتخاس هاگراک و هرامش ینامتخاس هاگراک )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 23رب 16 1 3 12 12 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

:هاگنآ دوش عطق کرتشم کی زاف کت رپمآ روتنک زا دعب لبون میس رگا -32 18
دوش یم قرب یب کرتشم تازیهجت )فلا

دزوس یم ژاتلو شیازفا تلع هب کرتشم تازیهجت زا یضعب )ب
دوش یم رادیاپان هکبش )ج

.دنک یم رییغت روتامروفسنارت رفص هطقن ژاتلو )د
.تسا حیحص فلا هنیزگ :باوج

؟دشاب یم ردقّ روسناسآ نیباک رد هدش بصن یاه همکد بصن عافترا رثکادح و لقادح -19
رتم یتناس ات ب رتم یتناس ات 137فلا 89 150 80( (

رتم یتناس ات د رتم یتناس ات 142ج 84 150 100( (
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 35رب 8 4 6 2 15 15 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

یم هّ رلوک ترواجم رد و ماب رد رلوک کی لصو و عطق یارب هدش بصن هلیسو نیرت بسانم -20
؟دشاب



نادرگ ای و یمرها هتسد اب تساکیاد موینیمولآ هندب اب فورپرتاو لپ کت روتالوزیا )فلا
نادرگ ای و یمرها هتسد اب تساکیاد موینیمولآ هندب اب فورپرتاو لپ هس روتالوزیا )ب

لپ هس یروتاینیم دیلک )ج
لپ کت یروتاینیم دیلک )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 76رب 1 5 2 6 13 13 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

زاف هس باعشنا اب روتنک و رپمآ زاف کت باعشنا اب رواتنک یاراد ینوکسم عمتجم کی -15 50 18 21
عمتجم نیا رد هدش هبساحم تردق عومجم .دشاب یم تاوولیک یمومع باعشنا کی و 300رپمآ 25
یاهدحاو ینامزمه بیرض ؟ددرگ یم راذگاو یژاتلو حطس هّ اب تاباعشنا انمض ؟دوب دهاوخ (ردقّ

( دینک ضرف / ربارب ار 0ینوکسم 6
تروص هب یمومع باعشنا و هیوناث ژاتلو تروص هب ینوکسم یاهدحاو باعشنا -تاوولیک 423فلا (

هیلوا ژاتلو
تروص هب یمومع باعشنا و هیوناث ژاتلو تروص هب ینوکسم یاهدحاو باعشنا -تاوولیک 543ب (

هیلوا ژاتلو
هیلوا ژاتلو تروص هب باعشنا کی -تاوولیک 543ج (
هیلوا ژاتلو تروص هب باعشنا کی -تاوولیک 423د (

.تسا حیحص ب هنیزگ :باوج

هتشر راهّ یجورخ یاه لباک مامت و یدورو لباک متسیس رد زاف هس قرب یولبات کی رد هّـنانّ -TN 22
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک ،دنشاب

دشاب دناوت یم ولبات یورین متسیس TN-Cفلا (
لاصتا اب زاف هس یاهروتوم فرصم یارب ولبات یاه یجورخ هکنیا ضرف اب ولبات یورین متسیس )ب

.دشاب دناوت یم دشاب میقتسم یزادنا هار و TN-Sثلثم
.دشاب یم طقف ولبات یورین یاه متسیس TN-Cج (

.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ )د
، هحفص ،ح دنب ، ثحبم باتک ساسا 74رب 13 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

روسناسآ نیباک رد ... ای و نفلت هفرط ود هملاکم بصن صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -( ) 23
؟تسا حیحص یمومع یاه نامتخاس رد

.تسا یمازلا نآ زا رتالاب یاه تیفرظ و ربدراکنارب یاهروسناسآ یارب (1000kg)فلا (
.تسا یمازلا ناشن شتآ ای قیرح یاهروسناسآ یارب طقف )ب

.دوش بصن اهروسناسآ هیلک یارب دوش یم هیصوت )ج
یمازلا نآ زا رتالاب یاه تیفرظ و رادخرّ یلدنص اب دارفا ییاجباج یاهروسناسآ یارب 630)د kg) (

.تسا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 35رب 10 4 6 2 15 15 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

رادم کی یداه عطقم حطس هیلوا هبساحم و باختنا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -24
؟تسا حیحص



رادم راب ب رادم یتظافح هلیسو ژارپمآ )فلا (
تسا حیحص هنیزگ هس ره د ژاتلو تفا )ج (

، و تاحفص ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 360رب 359 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

نیمز دورتکلا ناونع هب مزال طیارش دوجو تروص رد ناوت یم ار ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -25
؟درک هدافتسا

اه هزاس یزلف یازجا ب اه لباک یداه یاه فالغ )فلا (
تسا حیحص هنیزگ هس ره د یزلف بآ یشک هلول )ج ( ) (

، هحفص ، دنب ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 118رب 450 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

0 85 0 8 26/ یرادهگن بیرض و / هرهب بیرض اب هپمال ود غارّ ددع هد طسوت لودج ییانشور هّـنانّ -
؟دشاب یم ردقّ غارّ ره یروت راش ،دشاب هدش نیمات

2245 4491 4411 1808( ( ( د) نمول ج نمول ب نمول فلا
نمول

.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

یرادهگن بیرض و / هرهب بیرض اب هپمال هی غارّ ددع اب سرد سالک لبق لاوس رد هّـنانّ -0 8 20 27
و هپمال ود غارّ رد پمال تاصخشم ؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک .دشاب هدش ارجا /) 0 85

. دشاب یم ناسکی هپمال )کت
.دوش یم رتدب اضف رد رون یتخاونکی ب دوش یم رتهب اضف رد رون یتخاونکی )فلا (

مادکّـیه د دنک یمن یرییغت اضف رد رون یتخاونکی )ج (
.تسا حیحص فلا هنیزگ :باوج

لاح رد و بصن لاح رد یکیرتکلا یاهروتوم رد یکیرتکلا نایرج دیدزاب یارب بوانت هرود نامز -28
؟دشاب یم هّ راک

( ( ( د) راب کی هنالاس ج راب کی هام شش ره ب راب کی هام هس ره فلا
راب کی لاس ود ره

هحفص ، - - لودج ، ثحبم ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 1رب 7 22 22 62 7 12 7 22 22 :باوج
،64

.تسا حیحص ج هنیزگ

یلم تاررقم مود و تسیب ثحبم تامازلا قباطم نامتخاس زا یسرزاب تیلوئسم هک سرزاب -29
؟دیامن یم دقعنم یسک هّ اب ار دوخ یراک دادرارق ،دراد هدهع رب ار نامتخاس

یسدنهم ماظن نامزاس د رادرب هرهب ج نامتخاس یرادهگن لوئسم ب کلام )فلا ( ( (
ناتسا

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 3رب 6 3 1 22 22 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ



نآ هب هک قرب تکرش لوبق دروم ناوت بیرض اب نآ یفرصم دنامید دروآرب نامتخاس کی رد -30
0 75/ هژورپ ناوت بیرض یرادرب هرهب عقوم رد یلو .تسا هدش هبساحم ،دریگ یمن قلعت یا همیرج

هژورپ یلصا یولبات هیذغت نایرج رادقم هیلوا هدش دروآرب ناوت هب یبایتسد یارب .تسا هدش دروآرب
؟دنک یم یرییغت هّ قرب هکبش زا

.دبای یم شهاک % نایرج ب دبای یم شیازفا % / نایرج 20فلا 16 7( (
.دنک یمن رییغت نایرج رادقم د دبای یک شیازفا % نایرج )ج (20

.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

؟دنشاب یم میظنت لباق یتظافح لیاسو هب طوبرم ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -31
روتوم یاهزادنا هار – کیتاموتا راکدوخ یاهدیلک )فلا ) (

روتوم یاهزادنا هار – کیتاموتا راکدوخ یاهدیلک -یروتاینیم راکدوخ یاهدیلک )ب ) (
( ) کیتاموتا) راکدوخ یاهدیلک -یروتاینیم راکدوخ یاهدیلک ج

اهزویف -روتوم یاهزادنا هار – کیتاموتا راکدوخ یاهدیلک )د ) (
، - دنب ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 2رب 721 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص فیعض راشف یاثنخ هطقن صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -32
.ددرگ لصو ینمیا نیمز دورتکلا هب دیاب فیعض راشف یاثنخ هطقن )فلا
.ددرگ لصو یتظافح نیمز دورتکلا هب دیاب فیعض راشف یاثنخ هطقن )ب

ینمیا -یتظافح کرتشم نیمز دورتکلا هب دناوت یم فیعض راشف یاثنخ هطقن یطیارش تحت )ج
.ددرگ لصو

.تسا حیحص ود ره ج و فلا یاه هنیزگ )د
، هحفص ، - - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 171رب 3 6 10 1 13 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -33
ناشفا عون زا دیاب یداه نیا یدنب مه یارب قیاع نودب تخل عون یداه زا هدافتسا تروص رد )فلا ) (

.دشاب
.دشاب قیاع نودب تخل عون زا دیاب یدنب مه یداه )ب ) (
.دشاب قیاع اب یداه عون زا دناوت یم یدنب مه یداه )ج

.تسا حیحص ود ره ج و فلا یاه هنیزگ )د
، هحفص ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 160رب 7 6 1 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

یاه لیر تهج ندرک ژاتلو مه یارب یدنب مه متسیس صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -34
؟تسا حیحص نآ تباث یزلف تاعطق و روسناسآ

.درک ینیب شیپ راک نیا یارب لقتسم نیمز دورتکلا کی دیاب )فلا
.درک هدافتسا راک نیا یارب نیمز لاصتا متسیس یلصا لباک کی طسوت ناوت یم )ب

ینیب شیپ راک نیا یارب هعومجم ترا متسیس اب هدش دنب مه و لقتسم نیمز دورتکلا کی دیاب )ج
.درک

.درادن دوجو نآ تباث یزلف تاعطق و روسناسآ یاه لیر تهج ندرک دنب مه یارب یمازلا )د



، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 36رب 22 4 6 2 15 15 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص روسناسآ نیباک لخاد ییانشور صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -35
.درادن دوجو روسناسآ نیباک ییانشور لرتنک صوصخ رد یتیدودحم )فلا

غارّ روسناسآ زا هدافتسا نامز رد ات دوش بصن روضح روسنس نیباک لخاد رد دوش یم هیصوت )ب
.دوش نشور نیباک

نشور نیباک روسناسآ نیباک ییانشور لرتنک دوش یم هیصوت یژرنا فرصم یزاس هنیهب تهج )ج
.دوش

.تسا یمازلا راب رد ای تکرح نیح رد مئاد روط هب نیباک لخاد ندوب نشور )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 35رب 12 4 6 2 15 15 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

حیحص روسناسآ هاّ یرارطضا یاه هّـیرد ای و رد ندش زاب ماگنه رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -36
؟تسا

ددرگ فقوتم روسناسآ یداع درکراک دیاب )فلا
.ددرگ لاعف نامتخاس قیرح مالعا متسیس دیاب )ب

.درک یناسر عالطا رابخا گنز متسیس طسوت ینابهگن قاتا رد هدش بصن یکمک گنز طسوت دیاب )ج
.درک یناسر عالطا روسناسآ زا هدافتسا مدع تهج ار مدرم نامتخاس یتوص متسیس طسوت دیاب )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 26رب 5 7 2 2 15 15 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

0 0 200 37/ زارت هناوتسا نیا فک رد .دشاب یم رتم یتارباخم جرب کی یا هناوتسا تمسق عافترا -
هنوگ ِـیه هناوتسا لوط رد ،دنشاب یم فقوت یاراد جرب یاهروسناسآ + زارت و فکمه هقبط +200 ( )
دادعت هّ یتارباخم جرب هناوتسا لوط رد یرارطضا یاهرد دادعت لقادح .دنرادن اهروسناسآ یفقوت

؟دشاب یم
ددع د ددع ج ددع ب ددع 20فلا 18 17 19( ( ( (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 46رب 4 7 2 2 15 15 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ناشن شتآ دیلک صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -38
طسوت طقف روسناسآ لرتنک و هدش لاعف ناشن شتآ طسوت قیرح عقاوم رد هک تسا یدیلک )فلا

.دریگ یم تروص نیباک لخاد ربهار
لاعف ناشن شتآ طسوت لولعم و نسم دارفا هیلخت هلمج زا یرورض عقاوم رد هک تسا یدیلک )ب

.دریگ یم تروص نیباک لخاد ربهار طسوت روسناسآ لرتنک و هدش
لخاد ربهار طسوت روسناسآ لرتنک و هدش لاعف ناشن شتآ طسوت هلزلز عقاوم رد هک تسا یدیلک )ج

.دریگ یم تروص نیباک
.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ )د

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 37رب 7 2 15 15 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ



( روسناسآ( تیفرظ زا شیب راب راب هفاضا زا یریگولج صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -39
؟تسا حیحص

راب هفاضا رگسح زا هدافتسا ب نیباک تحاسم ندرک دودحم )فلا (
ود ره ب و فلا یاه هنیزگ د روسناسآ یمسا تعرس ندرک مک )ج (

.تسا حیحص
، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 6رب 15 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

:زا تسا ترابع رفاب ریگ هبرض -( ) 40
کهاّ فک هب نیباک هدشن لرتنک دروخرب زا یریگولج یارب تسا یا هلیسو )فلا

نآ دازآ طوقس ماگنه هب نیباک ندرک فقوتم یارب تسا یا هلیسو )ب
فقوت ببس و هدش لاعف تعرس یداعریغ شیازفا اب یرارطضا عقاوم رد هک تسا یا هلیسو )ج

.دوش یم نیباک
ار ینمیا زمرت متسیس و هدش لفق نیباک دح زا شیب تعرس شیازفا عقاوم رد هک تسا یا هلیسو )د

.دنک یم لاعف
، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 6رب 15 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

اراد ار میظنت لباق راب هفاضا و هاتوک لاصتا تظافح ییاناوت ،ریز یتظافح لیاسو زا کیمادک -41
؟دشاب یم

یروتاینیم راکدوخ دیلک ب یسیطانغم یترارح دیلک (MCB)فلا (MPCB)( (
.تسا حیحص هنیزگ هس ره د زویف )ج (

، هحفص ، - دنب ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 354رب 2 721 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم رثوم رادم کی یتظافح ژارپمآ و عون هبساحم صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -42
رادم راب )فلا

هب لمع زا نانیمطا یارب یتظافح یداه و زاف یداه نیب هاتوک لاصتا نایرج لقادح هبساحم )ب
یتظافح هلیسو عقوم
هتیویتکلیس ثحب )ج

.تسا حیحص هنیزگ هس ره )د
، هحفص ، دنب ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 286رب 6-1-1 P4 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

ردقّ زاف هس متسیس کی رد کرتشم کی روتنک کرتشم باعشنا لحم رد یلیوحت ژاتلو لقادح -( ) 43
؟دشاب یم

تلو / د تلو / ج تلو / ب تلو / 342فلا 198 360 207 380 220 344 198( ( ( (
، هحفص ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 80رب 5 1 7 13 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

راکدوخ دیلک زا ینوکسم نامتراپآ قرب یولبات کی یدورو رد هّـنانّ یورین متسیس کی رد -TN-S 44



زا کیمادک زیرپ کی لخاد ترا و لون میس لاصتا تروص رد ،دوش هدافتسا دیلک و RCDیروتاینیم
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ

.دریگ یمن تروص ینوکسم دحاو قرب یارب یقافتا هنوگ ِـیه )فلا
.ددرگ یم عطق دیلک طسوت ینوکسم دحاو قرب لک RCDب (
ددرگ یم عطق هطوبرم زیرپ رادم یروتاینیم راکدوخ دیلک )ج

.ددرگ یم عطق یدورو یروتاینیم راکدوخ دیلک طسوت ینوکسم دحاو قرب لک )د
.تسا حیحص ب هنیزگ :باوج

ره × هتشر کت لباک هتشر زا روتامروفسنارت کی زا دعب یلصا یولبات هیذغت یارب -) 1 240 14 45
ناسکی اقیقد اه لباک تاصخشم ریاس و لوط .تسا هدش هدافتسا لون یارب هتشر و هتشر )زاف 2 2

؟تسا حیحص یشک لباک یارجا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک .دشاب یم
هب اهوشلباک و لباک حیحص تالاصتا ب یشدرگ یاه نایرج )فلا (

هنیش
.تسا حیحص ود ره ج و ب یاه هنیزگ د اه لباک یارجا رد حیحص شیارآ )ج (

.تسا حیحص د هنیزگ :باوج

؟دتفا یم قافتا روسناسآ تعرس تارییغت یساسا هّ رب ویارد هب زهجم یاهروسناسآ رد -VVVF 46
سناکرف تارییغت ب ژاتلو تارییغت و سناکرف تارییغت )فلا (

هتعرس ود متسیس د ژاتلو تارییغت )ج (
.تسا حیحص فلا هنیزگ :باوج

؟داد شهاک ناوت یم یشور هّ هب ار یرهش قرب هکبش لون عطق ضراوع و تالکشم -47
نیکرتشم یمامت یارب یلضافت نایرج دیلک بصن مازلا اب RCDفلا (

نیکرتشم مامت یارب یتظافح نیمز دورتکلا بصن مازلا اب )ب ) (
قرب یاه تسپ یارب یکیرتکلا و یتظافح دورتکلا ود بصن مازلا اب )ج ) (

نیکرتشم یمامت یارب کیتاموتا ای و یروتاینیم دیلک بصن مازلا اب )د
، و تاحفص ، دنب ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامتهار باتک ساسا 326رب 325 7 P6-0 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ
؟دشاب یم حیحص یثنخ یداه دروم رد هنیزگ مادک 48-

دوش یمن هدافتسا نآ زا یکیرتکلا یژرنا لاقتنا رد )فلا
دوش یم هدافتسا نآ زا یکیرتکلا یژرنا لاقتنا رد )ب

دوش یم هداد شیامن دامن اب PEج (
ددرگ یم لصتم هناگیب یداه هب امیقتسم )د

6 13-2-3-13 هحفص13 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم حیحص هناگیب یداه تمسق یارب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -49
ییوشسابل نیشام و اهروتایدار ب اه نامتخاس یزلف یاه تمسق و ییوشفرظ نیشام )فلا (

.تسا حیحص هنیزگ هس ره د یزکرم ترارح و بآ ،زاگ یزلف یاه هلول )ج (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 6رب 11 3 7 13 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ



تسا هدش تئارق ،تلوولیک هیلوا ژاتلو ویتکا روتنک کی هدش هداد شیامن ددع رادقم -120 20 50
؟دشاب یم ردقّ قرب یعقاو فرصم ،دشاب / روتدنک نیا نایرج روتامروفسنارت )هّـنانّ )40 5 A
تعاس تاو ولیک ب تعاس تاو ولیک 480فلا 192( (

تعاس تاو ولیک د تعاس تاوولیک 1600ج 120( (
.تسا حیحص فلا هنیزگ :باوج

یم یروظنم هّ هب یورین متسیس رد نیمز دورتکلا تمواقم یارب مها ود رثکادح تیدودحم -TN 51
؟دشاب

نیمز اب ییاوه طخ زاف یداه کی یفاضا یلاصتا تروص رد یتظافح یاهدیلک عیرس درکلمع )فلا
تازیهجت هندب ای زاف یداه لاصتا تروص رد یکیرتکلا تازیهجت هندب رد سامت ژاتلو شهاک )ب

طخ زاف یداه کی یقافتا یلاصتا تروص رد یکیرتکلا تازیهجت هندب رد سامت ژاتلو شهاک )ج
نیمز اب ییاوه

تازیهجت هندب اب زاف یداه لاصتا تروص رد یتظافح یاهدیلک عیرس درکلمع )د
، و تاحفص ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 239رب 75 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هب رپمآولیک / نایرج لاقتنا ییاناوت هک نیمز لاصتا تخل یسم یداه عطقم حطس لقادح -9 5 52
رد سم یارب رثوم نایرج تدش مکارت ؟تسا ردقّ ،دشاب هتشاد نیمز دورتکلا هب ار هیناث (تدم 1

( دشاب یم رتم دارگ یتناس 190هجرد 300
یلیم د عبرمرتم یلیم ج عبرمرتم یلیم ب عبرمرتم یلیم 25فلا 35 50 75( ( ( (

عبرمرتم
، و تاحفص ، - دنب ،یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامتهار باتک ساسا 126رب 125 1 461 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

داعبا اب قاتا ثادحا ناکما رگا یعیبط هیوهت اب رپمآ تلوولیک روتامروفسنارت بصن یارب -500 53
قاتا تحاسم لقادح ،دشاب هتشادن دوجو نامتخاس یلم تاررقم ثحبم رد هدش 13رکذ

هّ روتامروفسنارت
؟دشاب دناوت یم یا هزادنا

عبرمرتم / 9فلا 72 (
عبرمرتم / 10ب 80 (
عبرمرتم / 8ج 82 (

تسا زاجمریغ سنارت قاتا تحاسم شهاک یعیبط هیوهت لیلد هب )د
، هحفص ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 52رب 3 3 5 13 13 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

،تبوطر ،امد ،اوه طیارش قیقد لرتنک هب زاین نآ یقرب ای یکیناکم تاسیسات هک ییاه نامتخاس -54
یم صاخ یربراک اب تازیهجت یاراد و دنراد صاخ سناکرف و ژاتلو ،ادص ،یبسن یاهراشف ،یگزیکاپ

؟دنشاب یم ریز ینامتخاس یاه هورگ زا کیمادک رامش رد .دنشاب
د و ج هورگ یاه نامتخاس ب ج هورگ یاه نامتخاس )فلا (



ب و فلا هورگ یاه نامتخاس د هژیو یاه نامتخاس هورگ )ج (
، هحفص ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 16رب 17 1 3 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

تیوضع یاهدزمان یارب مزال یا هفرح و یملع تیحالص لقادح طیارش زا ریز دراوم زا کیمادک -55
؟دشاب یمن ناتسا یسدنهم ماظن هریدم تایه رد

زا یکی رد یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو دییات دروم یسانشراک یلیصحت کردم ندوب اراد )فلا
نامتخاس یلصا یاه هتشر

زاس و تخاس اب طبترم یاه تیلاعف رد میقتسمریغ تیریدم )ب
هرود زا سپ یسدنهم هفرح هب طوبرم یزاسرهش و هار ترازو بوصم یشزومآ هرود ندنارذگ )ج

یزاسرهش و هار ترازو لوبق دروم همانیهاوگ ذخا و یسانشراک
اضاقت دروم هتشر یا هفرح یاه هنیمز رد قیقحت و شزومآ )د

، هحفص ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا 66رب 43 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لماعریغ دنفادپ هب طوبرم طباوض ساسا رب -56
.دریگ رارق نالپ یزکرم هدودحم رد دیاب هقبط ره رد نما یاضف )فلا

.دشاب هاگهانپ فک زا رتالاب دیاب رتم یتناس هزادنا هب یقفا ریسم فک 90ب (
.دریگ رارق ازجم و نما ییاضف رد دیاب هطوبرم تخوس نزخم و یرارطضا روتارنژ )ج

راوید رد هزات یاوه هّـیرد ،ییاوه یبآ ای یبآ عوبطم هیوهت یاه متسیس زا هدافتسا تروص رد )د
.تسا ارجالا مزال نف تشپ یجراخ

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 94رب 6 3 2 7 21 21 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یاه نیشام یارب سرتسد لباق زارت فکمه هقبط ، گنیکراپ نیمزریز هقبط یاراد ینامتخاس -) ( ) 4 57
زا کیمادک دشاب رتم تاقبط فک هب فک عافترا هّـنانّ ،تسا ضورفم یرادا هقبط و یناشن 3شتآ 9 (

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ
.دنوش تظفاحم رلکنیرپسا راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب گنیکراپ نیمزریز هقبط )فلا ) ( ) (4

.دنوش تظفاحم رلکنیرپسا راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب نامتخاس تاقبط لک )ب ) (
( ) ( ) رلکنیرپسا) راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب فکمه هقبط و گنیکراپ نیمزریز هقبط 4ج

.دنوش تظفاحم
.دنوش تظفاحم رلکنیرپسا راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب یرادا هقبط و فکمه هقبط )د ) (9

، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 9رب 3 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یاه هنیزگ زا کیمادک ،دشاب کشخ عون رلکنیرپسا متسیس هب زهجم نامتخاس کی گنیکراپ هّـنانّ -58
( دراد( رارق اوه ،بآ یاج هب اه هلول رد کشخ رلکنیرپسا رد ؟تسا حیحص ریز

.تسا یمازلا یتسد رادشه هناماس و راکدوخ مالعا و فشک متسیس زا هدافتسا )فلا
.تسا یرایتخا یتسد رادشه هناماس و راکدوخ مالعا و فشک متسیس زا هدافتسا )ب

.تسا یرایتخا راکدوخ مالعا فشک متسیس یلو یمازلا یتسد رادشه هناماس زا هدافتسا )ج
.تسا یرایتخا یتسد رادشه هناماس یلو یمازلا راکدوخ مالعا و فشک متسیس زا هدافتسا )د



، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 198رب 3 7 3 11 3 3 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

ار دوخ یداع تیلاعف هلزلز ای و نایرج عقاوم رد ناشن شتآ یاهروسناسآ ای قیرح یاهروسناسآ -59
؟دشاب یم تروص هّ هب روسناسآ فقوت تیعضو تلاح ود نیا رد دنهد یمن همادا

.دنوش یم لقتنم اهروسناسآ تکرح ریسم رد هقبط نیرتکیدزن هب اهروسناسآ تلاح ود ره رد )فلا
رد و دنوش یم لقتنم هدش فیرعت شیپ زا هقبط ای و یدورو هقبط هب اهروسناسآ هلزلز عقاوم رد )ب

.دنوش یم لقتنم روسناسآ تکرح ریسم رد هقبط نیرت کیدزن هب قیرح عقاوم
.دنوش یم لقتنم هدش فیرعت شیپ زا هقبط ای و یدورو هقبط هب اهروسناسآ تلاح ود ره رد )ج

رد و دنوش یم لقتنم هدش فیرعت شیپ زا هقبط ای و یدورو هقبط هب اهروسناسآ قیرح عقاوم رد )د
.دنوش یم لقتنم روسناسآ تکرح ریسم رد هقبط نیرتکیدزن هب هلزلز عقاوم

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 189رب 6 10 3 3 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص یرارطضا و ینمیا قرب یورین صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -60
.دشاب یرارطضا قرب یورین لمکم دناوت یم ینمیا قرب یورین )فلا

.دشاب یرارطضا قرب یورین زا لقتسم دناوت یم ینمیا قرب یورین )ب
.تسا یرارطضا قرب یورین هب هتسباو ینمیا قرب یورین )ج

.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 63رب 1 6 5 13 13 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ


