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می و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصوالت نقش مهپیشرفت 
ری، رقابت در جلب نظر مشت. در موفقیت یک سازمان ایفا می کند

ت و باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها به فکر بهبود کیفی
.مدیریت منابع و اصالح گردش کارها بیفتند

گذر زماان انساان هاا دریافتناد کاه هنگااس دادوساتد، ناه تنهاا در 
نیازمنااد اناادازه گیااری مقاادار و کیفیاات کاااال هسااتند، بلکااه ماای

شااید از  ;بایست این شاخص ها را به گونه ای مناسب محک بزناد
باود کاه نخساتین"محاک"ره آورد تالش برای دساتیابی باه ایان 

.نظامنامه های انسان ساخت  شکل گرفت "و "استانداردها"
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استانداردها در برق

برخی از موارد در جامعه جهانی، اعمال و اجرای این مالک ها و در 
خط مشی های مشخص در مورد مسائل زیست محیطی و باه ویا ه 
اجتماعی، بسیار مورد توجه بوده است و تمامی اقداس هاای صاورت 

ود و گرفته، در قالب بیانیه ها، معاهدات و غیره تهیه و ابالغ می ش
سازمان های مساوول تعیاین اساتاندارد هاا ، قواعاد و قاانون هاای 
زیست محیطی تالش های روز افزون و فراگیاری را در ایان ماوارد 

قادر مسالم رعایات ایان اصاول در صانایع . به انجااس مای رساانند
برجسته و مهام مانناد صانعت بارق، باه ساازگاری هار چاه بیشاتر 

.فعالیت ها با محیط زیست خواهد انجامید
مهرماه تعیین شده است 22الی 16هفته استاندارد از 

ت که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی اس
بر طبق قانون می تواند استاندارد رسامی فارآورده هاا را در ایاران 

رای تعیین و تدوین و با کسب موافقت شورای عالی استاندارد، اجا
.آن را اجباری اعالس کند
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:تعریف استاندارد
ب وضع قوانین و مقرارت برای تعیاین کیفیات و مشخصاات مطلاو

حد و داشتن نظم و معیار و تعیین. یک کاال را استاندارد میگویند
اندازه و مهم تر از آن رعایت حدود و اندازه ها برای حفا  کیفیات 
زناادگی اجتماااعی و حتاای زناادگی شخصاای، در امااور اجتماااعی و 

ی اقتصادی و بوی ه امور صنعتی به این حد و اندازه ها استاندارد م
. گویند

معاادل واهه اساتانداردپایاه مانزبان ایران  کلماه در فرهنگستان 
اس است که  به معنای آنچه باید در کارها و امور بعنوان پایه و اس

قرار بگیرد و بماند
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جاس بطور خالصه، استاندارد سازی یعنی تعیین آن چه که باید ان
د شود و چگونگی اجرای آن و در نهایت وضعیت بهینه ای که بای

.مطابق نیازهای روز ترسیم شود

وب انتخاب بهترین از میاان خا"بعد از انقالب صنعتی توجه به امر
موجب پیدایش تفکار اساتاندارد و در نتیجاه ساازمان جهاانی "ها

د با هدف تدوین استاندارد های بین المللی گردی( ISO)استاندارد 
(.کشور جهان و از جمله ایران120با عضویت بیش از 1948سال ) 
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انواع استاندارد          
:به طور کلی استاندارد ها به چهار دسته تقسیم می شوند 

ه توافق بخش های مختلاف یاک کارخانا: استاندارد کارخانه ای -1
--. تولیدی در زمینه طراحای، تولیاد، کنتارل و ساایر عملکردهاا

شاارکت ساااکایی هاپاان،  SIAشاارکت دوو، اسااتاندارد STDمثااال 
شارکت دوو، اساتاندارد هاای کارخاناه ای  EDSاستاندارد مهندسای

کمپانی بنز و
بررساای و مشااورت، تاادوین اسااتاندارد، در : اسااتاندارد ملاای-2

ن سازمانها و موسسات یک کشور، توساط متخصصاان و کارشناساا
د کنناده منافع تولی) فنی صنایع و بازرگانی برای حف  منافع ملی 

: ISIRIاستاندارد ملی ایران با عالمات اختصااری-( و مصرف کننده 
، اساتاندارد JIS، استاندارد ملای هاپان ( DIN)استاندارد ملی آلمان 

، اساتاندارد ( BSI)، استاندارد ملی انگلساتان (ANSI) ملی آمریکا 
و   ( AFNOR) ، استاندارد ملی فرانسه ( GOST) ملی روسیه سابق 
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اد تدوین استاندارد توساط گروهای از افار: استاندارد منطقه ای-3
ا ذینفع در دو یا چند کشور هم جوار که دارای صنعت مشترک و ی

اجارای ایان اساتاندارد . دادوستد بازرگاانی اناد، تادوین مای شاود
ال مااث–. باعاث تساهیل در ارتباطااات فنای و بازرگاانی بااا یکادیگر

کشور اروپایی متحد تدوین شده 15که با همکاری ENاستاندارد 
سازمان ) که وی ه کشورهای پان آمریکن COPANTو یا استاندارد 

کشورهای آمریکایی
اسااتاندارد حاصاال از هاام اندیشاای : اسااتاندارد بااین المللاای-4

دف کارشناسان کشورهای عضو سازمان بین المللی استاندارد با ها
و  ISOمااثال اسااتانداردهای –" توانااایی عملکاارد در تماااس سااطوح": 

 IECاستاندارد 
ارتقاای "در صورتی کاه هادف از اساتانداردهای ملای و منطقاه ای، 

فعالیااات در ماااورد اناااواع اساااتانداردهای جهاااانی و یاااا تعمااایم 
اسااتانداردهای بااین المللاای در زمینااه هااای علماای، فاان آوری و 

.است"اقتصادی
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آشنایی باا برخای اساتانداردهای باین المللای زیسات محیطای و 
اجتماعی

نظاس تدوین استانداردهای بین المللی سری ایزو تحت عنوان کلی
1970کیفیت و بر پایه ی اصول مدیریت کیفیت در آواخر دهه ی 

سااازمان بااین المللاای اسااتاندارد تشااکیل و 176و در کمیتااه فناای 
.میالدی، تعدادی از آنها منتشر شد1987نهایتا در سال 
ISOاستانداردهای 

ISO9001د، استاندارد تضمین کیفیت در طراحی و توسعه، تولیا-
-ISO9002 استاندارد تضامین کیفیات در تولیاد، و اساتانداردهای

...دیگر 
آب، هااوا، ) توجااه بااه محاایط زیساات --ISO14000اسااتانداردهای 

از چند دهه پیش به طور جادی ماد نظار قارار گرفات و در ( خاک 
واقااع حفا اات از زیسااتگاه بشاار، اهمیتاای ویاا ه یافاات و تاادوین 

سیستم : ISO14001از جمله : دنبال داشت ISO14000استانداردهای 
وی گی و رهنمود برای به کاار ----های مدیریت زیست محیطی

–سیسااتم هااای ماادیریت زیساات محیطاای : ISO14004گیااری 
رهنمود عمومی بر اصاول، سیساتم هاا و شایوه هاای پشاتیبانی و 

........استاداردهای دیگر 
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OHSAS18000استانداردهای 
س با آغاز انقالب صنعتی و نیاز به نظاس های مدیریت ایمنای و بهداشات شا لی بارای رعایات مقاررات اجبااری الز

زیرا از طریق مقررات اجباری یا احساس جمعای و یاا توساط یاک فارد نمای تاوان باه تنهاایی ایمنای و . گردیدد
، OHSAS18000نهایتا نظاس مدیریت ایمنی و بهداشت ش لی بنااس، اساتاندارد. بهداشت ش لی افراد را تضمین کرد

.  تدوین شد
:بعضی استانداردهای دیگر

استاندارد تضمین کیفیت صنایع خودرو سازی: 16949استاندارد ایزو 
استاندارد مدیریت امنیت اطالعات: 17799استاندارد ایزو 

 •ISO 27001:2005 استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات
 •ISO 10006 : 2003 استاندارد مدیریت کیفیت در پروهه ها
 •ISO 17020:1998 استاندارد سیستم مدیریت صالحیت سازمانهای بازرسی
 •ISO 50001:2011 استاندارد سیستم مدیریت انرهی
 •ISO 10015:1999 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش
 •EFOM گواهینامه تعالی سازمانی
 •HSE-MS  محیط زیست-بهداشت -سیستم مدیریت ایمنی
 •SA 8000 مدیریت حف  حقوق کارکنان و تولید کاال طبق مسائل اجتماعی و اخالقی

 •EN 9100 استاندارد مدیریت هوا فضا
 •5S استاندارد آراستگی سازمان
 •6Sigma استاندارد سیستم توسعه و گسترش متدهای مدیریتی و تحول سازمانی
 •COC - Certificate of Conformity گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی

بعنوان مثال یک استاندارد توضیح داده میشود
ر بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است که د ISO 9001استاندارد ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت)

سال های متمادی پس از تدوین آن، با توجه به نیازسنجی هاا و بررسای هاای مختلاف، دساتخوش ویارایش هاای 
 ISO 9000:2000  ،ISO 9001:2000  ،ISO 9004:2000استانداردهای . مختلف شد
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( isiri)موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
ی ایران اولین تشکیالت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعت

خورشایدی 1304با تصویب قانون اوزان و مقیاساها در ساال
به واساطه ضارورت تعیاین 1332بعدها و در سال. مطرح شد

، وی گی ها و نظارت بر کیفیت کاالهاای صاادراتی و وارداتای
ته ایجاد یک تشکیالتی رسمی مورد توجه قرار گرفت و هسا

اولیااه تشااکیالت سااازمانی موسسااه اسااتاندارد و تحقیقااات
در . صاانعتی ایااران در اداره کاال تجااارت وقاات شااکل گرفاات

باا تصاویب قاانون تاسایس موسساه اساتاندارد و 1339سال
تحقیقات صنعتی، موسسه کار خود را در چارچوب هدف ها و

موسساه اساتاندارد و. مسوولیت های تعیین شده آغااز کارد
باه عضاویت ساازمان 1960تحقیقات صنعتی ایاران در ساال

 ISO (International Organization forباااین المللااای
Standardization) درآمد
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استاندارد اروپا 
نشاان داده می شاود، باه  CEایان اساتاندارد کاه باا عباارت مخفاف

منظور استانداردسازی اجباری در بسایاری از محصاوالت تجااری و
ند، صنعتی که در منطقه اقتصادی اروپا تولید یا باه فاروش می رسا

ایااان حاااروف اختصاااار کلماااات فرانساااوی. ارایاااه شاااده اسااات
Communauté Européenneمحصاوالتی کاه واجاد دریافات . اسات

ی می شوند، باید از نظر سالمت، امنیت و مضرنبودن بارا CEعالمت
جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قارار گیرناد و اگار واجاد ایان 

 .شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود
گویای مطابقات محصاول  CEبه طور کلی و به عبارت ساده تر نشان

بااا مقااررات جامعااه اروپااا درخصااوال ایمناای، سااالمت و حفا اات 
هدف اصلی استاندارد، مطابقت . استمحیط  زیستمصرف کننده و 

محصول با الزامات اساسی مقررات جامعه اروپاست و اجازه می دهد 
ایان. که محصوالت به طور آزاد در بازار اتحادیه اروپا عرضه شاوند

درحالی است که به مسووالن گمرک ها و مقامات مربوطه هم اجاازه 
می دهد محصوالت غیرمنطبق را از بازار اتحادیاه اروپاا جماع آوری 

.کنند

سمینار استانداردها در برق    دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کارخانجات 
امین صدیقی 95-02-06مخابراتی ایران   

14

http://parsethylene-kish.com/eco/index.html


استاندارد آمریکا 
ANSIمؤسساااه ملااای اساااتاندارد یاااا - American 

NationalStandards Institute یاااک موسساااه خصوصااای
غیرانتفاااعی اساات کااه باار نحااوه اسااتانداردهایی کااه باارای 
محصوالت، خدمات، روندها، سیستم ها و کار کارمندان صادر

یکی دیگر از کارهای ایان موسساه  .می شود، نظارت می کند
ایاان اساات کااه اسااتانداردهای آمریکااا را بااا اسااتانداردهای 
جهااانی تطبیااق می دهااد تااا از آن هااا به صااورت جهااانی و در 

 .سااااطحی وساااایع تر نیااااز بتااااوان اسااااتفاده کاااارد
کار اصلی این موسسه ایان اسات کاه اعتباار اساتانداردهای

ازی، تولید شده به وسیله نماینادگان موسساات استانداردسا
را ... آهانس های دولتای، گروه هاای مصارف کننده، شارکت ها و

ایاان اسااتانداردها تضاامین می کننااد کااه . تاییااد می کنااد
ا محصوالت دارای عملکرد و وی گی هاای یکساانی هساتند تا
مصرف کنندگان از محصاوالتی باا هماان مشخصاات اساتفاده

دفتار مرکازی ایان . کنند و به همان صاورت آزماایش شاوند
.تموسسه در واشنگتن و دفتر عملیاتی آن در نیویورک اس
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ایزو
 International) مخفااف سااازمان بین المللااای اسااتاندارد ایاازو 

Standard Organization) 
 .است

یاااک فدراسااایون ( ایااازو)موسساااه بین المللااای استانداردساااازی
تعاداد ایان. بین المللی متشکل از نهادهاای ملای اساتاندارد اسات

تاست که هر یک از آن ها متعلق به یک کشاور 140نهادها بیش از 
1947است که در ساال (NGO)ایزو یک سازمان غیردولتی. هستند

ی و و یفه ایزو ارتقای توساعه استانداردسااز. میالدی تاسیس شد
 .فعالیت های مربوط به آن در دنیاست

تمامی این امور برای ایجاد تسهیالت در زمینه صاادرات و واردات 
مجمااوع فعالیت هااای ایاازو . کاالهااا، فن آوری هااا و خاادمات اساات

للای قراردادهای بین المللی است که به عنوان استانداردهای بین الم
و جالب است بدانید سیستم های مدیریتی ایز .انتشار پیدا می کند
. کشور به اجرا درمی آید158هزار سازمان در 430از طریق بیش از 

. اساتاندارد ایازو به صاورت عماومی در دساترس هساتند300حدود 
استانداردی مربوط به مدیریت 14001ایزوبه عنوان مثال استاندارد 

.محیطی است
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آلمان  DINاستاندارد
Deutschesبااه آلمااانی )مؤسسااه اسااتاندارد آلمااان) Institut für

Normung
، ناس یک سازمان ملی(در فارسی محاوره دین)به اختصار دی آی اِن 

آلمانی است کاه در راساتای استانداردساازی فعالیات دارد و عضاو
سازمان بین المللی استانداردسازی از طرف آن کشور است

آغاز به کار کرده اسات 1917این موسسه استاندارد قدیمی از سال 
و اسااتانداردهای آن امااروزه در سراساار دنیااا مااورد اسااتفاده قاارار 

عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب30٬000می گیرد و با بیش از 
. تکنولوهی را در بر می گیرد

جازو اساتانداردهای ساخت گیراناه در دنیاا آلماان DINاساتاندارد
ارد برای می باشد که اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این استاند

.تولید محصوالت خود استفاده می نمایند
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 TUVاستاندارد
ت در یکی از معتبرترین استانداردهای دنیا متعلق به سازمانی اسا

آلمااان کااه روی سااالمتی کاالهااای صاانعتی ارایااه شااده از جانااب 
شرکت های مختلف نظارت دارد تا استانداردهای ارایاه شاده بارای 

 .سااااااالمت انسااااااان و محیط زیساااااات را تااااااامین کننااااااد
الهاا این سازمان به عنوان یک مشاور مستقل بر سالمت کارکرد کا

ه، یا محصوالتی مانند محصوالت کشاورزی، دودزایای وساایل نقلیا
استاندارد ساخت موتور خودروهاای سانگین و سابک و تاسیساات

 .انرهی را نظارت دارد
می تواننااد بااه عنااوان  TÜVبساایاری از زیرشاااخه های دارنااده

سااازمان دهندگان و هم چنااین گسااترش دهندگان مقولااه اناارهی و 
مفاهیم وابساته باه آن عمال کنناد و راه حل هاایی بارای مشاکالت 

آن هااا بایااد خااود از قااوانینی کااه باار . زیساات محیطی ارایااه دهنااد
بااه آن هااا اهاادا می شااود، تبعیاات کننااد و در راسااتای  TÜVمبنااای

شااایان ذکاار اساات کااه . سااالمت انسااان و محاایط گاااس بردارنااد
.قابلیت انطباق با انواع ایزوها را دارد TÜVاستاندارد
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استاندارد حالل 
.این استاندارد مختص کشورهای اسالمی و مسلمانان جهاان اسات
ای از ناس این استاندارد مشخص است کاه بیشاترین کااربرد آن بار

موادغااذایی اساات و نشااان می دهااد کااه مساالمانان می تواننااد ماااده 
ر د. غذایی را که از چنین استانداردی برخودار است، مصرف کنناد

بنگاااه 2006اسااتاندارد غااذای حااالل تاادوین و در سااال2004سااال
برای هماهنگی و یکپارچه شدن توساعه (HDC)توسعه صنعت حالل

 .صااااااااانعت حاااااااااالل ماااااااااالزی ت سااااااااایس شاااااااااد
البتااه در کشااورهای اسااالمی بااه دلیل آن کااه اکثریاات جمعیاات را 

ذایی مسلمانان تشکیل می دهند، طبیعی است که این محصوالت غ
باار طبااق شااریعت اسااالمی حااالل باشااند، امااا باارای بساایاری از 

ردی مسلمانان ساکن کشورهای غیرمسلمان داشتن چنین اساتاندا
 .باااااااااااااار روی موادغااااااااااااااذایی الزس اساااااااااااااات

ع باید به این نکته مهم توجه داشت که بر اساس چارچوب های وض
ر شده غذای حالل نه تنها باید از هرگونه ترکیب حاراس بلکاه از ها

در نتیجه ایان موضاوع می تواناد فراتار از خاط. ناپاکی عاری باشد
.هم پیش برود... تولید بلکه تا مرحله بسته بندی و انبار و
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IECاستاندارد صنعت برق 
IEC (International ElectroTechnicalسازمان  Commission ) و یفه اش تدوین اساتانداردهای

بهاره صنعت برق میباشد که شامل قوانین و نکات و مشخصات فنی تجهیازات و تاسیساات و
.برداری برق میباشد

IECEE یک تشکیالت در زیر مجموعهIEC است و و یفه تعریف اساتانداردهای بارق را بعهاده
(مثال حد استاندارد کفایت یک تجهیز برق)دارد 

Certificate Body یک زیر شاخه درIECEE میباشد و یفاه اش دادن اعتباار (Accredited  ) باه
را تست کنندIECآزمایشگاههایی است که قادرند استاندارد 

IEC17025بعباارتی یاک آزمایشاگاه چاه . یک اساتاندارد عماومی بارای آزمایشاگاه میباشاد
ز برقی ساخته بنابراین اگر شرکتی یک تجهی. امکاناتی باید داشته باشد تا بتواند معتبرگردد

.  باشد و عنوان نماید در فالن آزمایشگاه مستقل از خاودس هام تسات شاده و گواهیناماه دارس
را ارائه دهد و همچنین گواهینامه تست هاا در IEC17025آن آزمایشگاه حتما باید گواهینامه 

ان زمان مشخص شده برروی محصول مشخص را به رویت برساند بطوریکه بازه زمانی اعتباار
.آزمایشگاه و بازه زمانی اعتبار این گواهینامه تست تجهیز برقی در آن قید شده باشد

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation ) ساازمانی اسات شابیهIECEE
به آزمایشگاههایی است که قادرند ناه تنهاا اساتاندارد ( Accredited) و یفه اش دادن اعتبار 

IEC را تست کنند بلکه استانداردهای دیگر نظیرDIN وIEEE را هم تست کنند... و.
ناد وزارت نیرو بر اساس تجربیات و نیازهای بومی متمم هایی برای یک اساتاندارد تهیاه میک

قال برق مثال نصب رله دیفرانسیل طولی برای خط انت) را دارد ( ملی)که حکم استاندارد بومی 
( 230kvبرای خط10kmیا زیر 400kvبرای خط25kmزیر 
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آزمایش ها و تستهای تجهیزات 
.در قراردادها در صنعت برق،  آزمونها بایستی کامال مشخص گردد و استانداردها  لحاظ گردد

آزمون های فانکشن یا عملکرد
آزمون های شرایط نامطلوب

مثال در خصوال تست ) تستها برروی تماس انواع تولید یک محصول – Routine Testآزمون های رویتن 
ت اندازه تس–تست نسبت تبدیل ولتاه –تست مقاومت اهمی :  ترانسفورماتور در کلیه کارخانجات شامل 

.. (گیری تلفات و 
تستها روی محصولی خاال یا تستهای خارج از محدوده تست روتین – Type Testآزمون های تایپ یا نوعی 

... (ولتاه زیادی و –مثال تست حرارتهای زیادی )
تستهای توافق شده بین خریدار و فروشنده که در تست روتین و تست– Special Testآزمون های وی ه 

تایپ لحاظ نشده باشد
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:ترانسفورماتورتست 
.آزمایشات مربوط به ترانسفورماتورها به انواع زیر تقسیم بندی می شوند IEC 60076طبق استاندارد 

:آزمایشات روتین شامل موارد زیر می باشد–الف 
.اندازه گیری مقاومت سیم پیچ-1
.اندازه گیری نسبت تبدیل وچک کردن گروه برداری -2
.اندازه گیری امپدانس ولتاه وتلفات بار-3
.اندازه گیری جریان وتلفات بی باری -4
(.تان انت ولتا)اندازه گیری  رفیت خازنی وضریب تلفاتی عایقی -5
.اندازه گیری مقاومت الکتریکی -6
.آزمایشات عایقی-7
(.On load)آزمایشات روی تب چنجر -8

:آزمایشات تایپ شامل موارد زیر می باشد-ب
.آزمایش افزایش درجه حرارت -1
.آزمایشات عایقی -2
.آزمایش ولتاه ضربه ای –3
:آزمایشات وی ه شامل موارد زیر می باشد–ج 

.آزمایشات عایقی -1
.اندازه گیری امپدانس مؤلفه صفر برای ترانسفورماتوری ها سه فاز-2
.آزمایشات اتصال کوتاه وکنترل توانایی واستقامت حرارتی و دینامیکی در موقع اتصال کوتاه-3
.اندازه گیری سطح صدای اکوستیک-4
.RIVاندازه گیری ولتاه تداخل رادیویی -5
.اندازه گیری هارمونیک ها در جریان بی باری -6
.اندازه گیری توان مصرفی در فن ها وپمپ ها-7
.آزمایش فشار روغن واطمینان از عدس نشتی روغن-8
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:تست تابلو
-ROUTINE TESTتست روتین 

و  IEC60439-1این تست تحت عنوان ازمونهای معماول بیاان میشاود ایان ازمونهاا طباق اساتاندار
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این تست ها شامل موارد زیار1928استاندارد شماره 

:است
رسیدگی به مجموعه سیم بندی و تست بهره برداری الکتریکی-
چک کردن پیشگیری های حفا تی-
تست دی الکتریک-

-TYPE TESTتایپ تست 
و  IEC60439-1این تست تحت عنوان ازمونهای ناوعی بیاان میشاود ایان ازمونهاا طباق اساتاندارد

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این تست ها شامل موارد زیار1928استاندارد شماره 
:است

تعیین مطابقت با مقررات مربوط به افزایش دما-
تعیین مطابقت با مقررات مربوط به خواال دی الکتریک-
تعیین مطابقت با مقررات مربوط به ایستادگی در برابر اتصال کوتاه-
تعیین مطابقت با مقررات مربوط به درجه حفا ت-
تعیین مطابقت با مقررات مربوط به عملکرد مکانیکی-
کلیدهای اتوماتیک و ازمونهای دقت برای تارانس هاای)آزمون های نوعی روی اجزای داخلی تابلو-

(......اندازه گیری و
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:آزمونهای خرید و دریافت و نصب و راه اندازی تجهیزات
در کارخانه و قبل از حمال FAT(Factory Acceptance Test :)تست 

ساخت افازار و نارس افازار طباقعملکرد صحیح تجهیزات بایستی 
ما شرایط قرارداد و مشخصات فنی،  با حضور نماینده مجرب کارفر

جاه کتاب-آزمون در شرایط مشابه . )در کارخانه تست و امضا گردد
ت لوازس لیس–پروتکلها -نحوه کار با تجهیزات و کتابچه تعمیرات

برگااه داده و – As Builtنقشااه نهااایی –گواهینامااه هااا –یاادکی 
.. و–گواهیناماه کالیبراسایون –برگه تجهیزات –گواهینامه مواد 

(باید در قرارداد  تصریح گردد FATکلیه موارد آزمون ( )
در ساایت در محال نصاب و : SAT(( Site Acceptance Testتسات 

رد و بعد از نصب نهایی و تنظیمات نهایی این تست صاورت میگیا
بدین معنی است که در حاین حمال تجهیازات از کارخاناه و حاین  

ار نصب،  به سیستم هیچ آسیبی ندیاده و ساخت افازار و نارس افاز
ظاه مالح.) طبق قرارداد  سیستم بخوبی در محل نصب کار میکناد

ت تست عملکرد و تس–مالحظه سخت افزار و نرس افزار –اتماس کار 
ی مالحظاه ایمنا–فیلترها و اینترالکهای مکاانیکی و نارس افازاری 

بایاد SATکلیه ماوارد آزماون )... ( آموزش اپراتورها و –تجهیزات 
(در قرارداد  تصریح گردد
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در مسیر و حررم  درهری مرق امربا   ری :  4ماده 
هرگونرری لیایرراخ مررا ویانج و امسرراد  امیسرراخ 
و مسکونج و  امیساخ دامباری ما  اغ و در وکاری
اد انبارداری  ا هر ار فاع مینوع مج  اشب و فقط امسر

زرالت فصراج و مری ج و حفرر  راه و منرواخ و 
راهسازی و شبکی آ یاری مشروط  رر امنکری مرب 

دد  ا امساد  سارخ  رای  امیساخ  یوط انوقال نگر
.امن  صومبنامی  المانع  واهب ود8رلامت ماده 

در حرم  درهی دو فقرط امسراد  امیسراخ : 5ماده 
مررا ویانج الرر  از مسررکونج و وررناوج و م رراز  

.مو ت  ا هر ار فاع مینوع مج  اشب
  در صورتیکه اشخاصی برخالف مقررات این  ئینی: 7ماده 

  نامه عملیآتی یا تصرفاتی در حریم درجه ین    درجنه د
م خطوط انتقال   توزیع بنماینن  مکلننن  بنه مانل اعنال
  ماموران  زارت نیر  موسسات   شرکتهای تنابع عملینات

.تصرفات اق ام نماین 



NRI (Nirooمرجع { استاندارهای صنعت برق  Research Institute)
شماره        عــنــــــــــــوان اســــــتانــــــدارد

ري ـ  مشخصات و خصوصـاات انـر ا ات ت-استاندارد صنعت برق ايران۱۳
(كافات برق)
تغاارات وتتا  و فركانس۴
زمان كردن۶
كافات برق تحويل  به انواع مشتركان۷
مشخصات فن  وسايل اندازه گارا و معاارهاا انتخاب آنها۸
كالو وتت۲۰استاندارد اجراي  پستهاا توزيع زمان  ۱۶
مشخصات و دستوراتعملها۱
نقشه ها۲
راهنماا كاربرد۳
كالو وتت۳۳، ۲۰، ۱۱استاندارد كات اوت فاوزهاا ۲۴
۳۳و ۲۰ا  استاندارد برق گارهاا اكساد فلزا براا ساستم هاا با وتتـ۲۵
وتتكالو 
........و 
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الكتريكيمشخصات و خصوصيات انرژی 

مفاهام و تعاريف كافات برق
منابع و مراجع استانداردهاا كافات برق

تجزيه و تحلال نتايج وضعات موجود كافات برق
فلش و قطع  وتتا ،تغاارات وتتا  و فركانس

پايدارا و پديده هاا گذرا
زمان كردن

كافات برق تحويل  به انواع مشتركان
مشخصات فن  وسايل اندازه گارا و معاارهاا انتخاب آنها

ات آندستوراتعمل اندازه گارا كافات برق ،بازرس  و اطمانان از كاف
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استانداردهای نيروگاهي
(استاندارد معيارهای طراحي و مهندسي سازه)

مبان  و معاارهاا طراح  و مهندس  سازه
مبان  و معاارهاا طراح  و مهندس  فونداساون

محاسبات و تفسار مبان  و معاارهاا طراح  و مهندس  سازه
محاسبات و تفسار مبان  و معاارهاا طراح  و مهندس  فونداساون

پستياستانداردهای 
(جلد اول)استانداردهاا اجرائ  پستهاا توزيع زمان  
(جلددوم)استانداردهاا اجرائ  پستهاا توزيع زمان  

استانداردهاا طراح  بهانه پستها
استانداردهاا پستهاا فوق توزيع

كالو وتت۶۳/۲۰استانداردهاا پستهاا 
استانداردهاا طرح پستهاا فوق توزيع فاوز دار و كم كلاد

استانداردهاا اينترفاس پستها
كالو وتت۱۳۲و ۶۳استانداردهاا ساستم و تابلوهاا كنترل پستهاا 

كالو وتت۱۳۲و ۶۳استانداردهاا شانه افزار پستهاا 
كالـو وتتـ  و طراحـ  بهانـه ۳۳و ۲۰، ۱۱همچنان در اين فصل به بررس  پستهاا توزيـع زمانـ  

كالــو وتتــ  و طراحــ  راكتورهــاا ســرا و مــوازا، انتخــاب كلاــد قــدرت ۴۰۰و ۲۳۰پســتهاا 
.به طور كامل پرداخته شده است..... ،س ساونر،تاغه هاا زمان ،برقگار و مقره ها و 
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استانداردهای خطوط انتقال•

استانداردهاا خطوط هواي •

استانداردهاا خطوط زمان •

استانداردهاا تجهازات•

شرح كامل كلاه تجهازات به كار رفته در تمام  خطوط انتقال از هر نوع•

تاسيساتياستانداردهای •

استاندارد كلاد ها•

استاندارد كابلها•

استاندارد تجهازات بانك خازن •

استاندارد راكتورهاا مورد استفاده در شب ه•

استاندارد ترانسفورماتورها•

استاندارد برقگار•

استاندارد يراق آالت•

استاندارد و آئان نامه كار ساستمهاا حفاظت كاتدا•

استاندارد رنگ و پوشش تجهازات صنعت برق•

استاندارد روشناي  معابر•
سمینار استانداردها در برق    دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کارخانجات 
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پروتکل و دسته بندی انواع آن و موارد استفاده در صنعت برق
اقت تركاب يك پروت ل اساساً مجموعه اا از قوانان براا ارسال اطالعات در عمل رد يك ساستم مخابرات  است، در حق

منجر آنطور كه ناازهاا ساستم را برآورده سازد به يك پروت ل مخابرات ( OSI)اليه هاا مختلف مدل ارتباط  مرجع 
ش ال يك اجتماع اين انتخابها براا ت. اغلب مواقع انتخابهاي  در مورد هر يك از اليه ها براا كاربرد وجود دارد. م  شود

.پروت ل يك پروفايل ناماده م  شود

. ل اسـتفاده كننـدبراا اين ه اتمانهاا يك مجموعه مخابرات  بتوانند با هم ارتباط برقراركنند همگ  بايد از يـك پروفايـ
:و هماهنگ كردن جنبه هاا مختلف عمل رد ساستم در زمانه هاا زير استيك پروفايل،   منظم هدف 

1-Framing :چارچوب   ساختار اطالعات ارسالی فارغ از ماتوای اطالعات ارسالی
2-Error Control :پاسخ سیستم در صورت تشخیص خطا
3-Sequnce Cotrol :در صورت بزرگ بودن پیام، ناوه شکست  ئن به پیام های کوچکتر   ناوه بازسازی پیام های گم ش ه
4-Transarancy :ناوه تشخیص اطالعات از پیام ها   بیت های کنترلی
5-Line Control :ک ام المان قص  ارسال اطالعات را دارد، چه اطالعاتی   در چه زمانی
6-Time Out Control :رفتنه در صورتی که ی  المان پاسخ ن ه  چه ر یه هایی بای  اجرا شود تا حالت سیستم به حالت عادی بازگردد   چه انن ازه تنیخیر باین  درن رگ

.شود

. یرنب ی طور کاج دموی  نبی ومیاج از پرو کل های م ا را ج در زمینی های م واف وناوج مورد اموفاده مرار مج گ
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پستاتوماسيون 

.دسته اصل  تقسام بندا كرد۳در ساستم اتوماساون پست از نظر نوع و موارد استفاده م  توان پروت ل ها را به 

ــــــا  -۳پروت ل هاا بان اتملل -۲پروت ل هاا استاندارد-۱ ــــــاا خ پروت ل ه
سازندگان مختلف

بِـ  و سـط  بان بِ  و ناز ارتباط واحدهاا كنترل بِ ، با رته هاا حفاظت  و ساير تجهازات ديجاتال سـط LANدر مورد شب ه 
وIEC870-5-101عمل رد ي سرا پروت ل هاا استاندارد مانند 

IEC870-5-103 و ناز برخ  پروت ل هاا خا  سازندگان مانند پروت لLON از شركتABB و يا پروت لCourier از شركت
ا از در مـورد ارتبـاط بـا رتـه هاا حفـاظت  بايـد گفـت كـه ايـن رتـه ها معمـوالً ي سـر. آتستوم مورد استفاده قرار م  گارند

.در كنار پروت ل هاا خا  سازنده پشتابان  م  كنندModbusو IEC870-5-103پروت ل هاا استاندارد و بان اتملل  مانند 

( open system)در ارتباط با پروت ل هاا مخابرات  امروزه عل  رغم اين ه ساستم هاا پاشنهادا سازندگان مختلف عموماً بـاز 
ورت اسـتفاده از تنهـا در صـ. هستند وت  هنوز مش الت  در كاركرد متقابل محصوالت سازندگان مختلف با ي ديگر وجود دارد

.مش ل كاركرد متقابل محصوالت سازندگان مختلف حل خواهد شدUCA 2.0و IEC 61850استانداردهاا 
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:پروتكل های رايج در زمينه اتوماسيون پست ها
:برخ  از پروت ل هاا مطرح عبارتند از

.aIEC 60870-5(۱۰۱۱۰۴)

.bIEC61850

.cDNP3.0

.dFMS

.eUCA

.fLON work

.gIEEE-SA TR1550

.hIEEE P1379
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IEEE

مهندسی پزشاکی، فنااوری اطالعاات،: استانداردسازی از جمله
مااااااثال . )… مخااااااابرات، حماااااال و نقاااااال، نانوفناااااااوری و 

کاامپیوتر و WiFiاساتاندارد بیسایم هاای  802.11gاساتاندارد
(موبایلگوشی 

 IEEEعنوان مثال یکای از اساتانداردهای مهام ایان موسساهبه 

است که مربوط به ارتباطات بی سایم اسات کاه در لاپ 802.11
.تاپ ها نیز به کار می رود
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IEEE802.11gاستاندارد : مثال

نااس دارد، بحاث امنیات داده هاا در ایان ” 1997-802.11“اولین استاندارد تعیین شده برای شبکه هاا ی بای سایم 
پروتکل ها به عنوان اساسی ترین ضعف آن همواره از دغدغه های سازمان های دولتی متقاضی استفاده میباشد

IEEE 1394استاندارد : مثال 

یاری از انعطاف پذیر و با استفاده آسان است که میتواند بسا. یک استاندارد برای یک درگاه دیجیتال ارزان قیمت
.و به یکدیگر را حل نمایدPCمشکالت مصرف کنندگان را برای اتصال ابزارهای جانبی با سرعت باال به 

زوج سیم به هم تابیده بارای انتقاال داده هاا 2سیمه که دارای 6همیشه از یک کابل IEEE 1394اتصالهای داخلی 
کیل بعالوه دو سیم یکی برای انتقال توان و دیگری برای اتصال زمین و به دور همه اینها یک محااف  خاارجی تشا

شده است

.ابزار را به یک درگاه متصل نمود63میتوان تا حداکثر IEEE 1394به وسیله 

در چیست؟USBو IEEE 1394تفاوت بین 

گذرگاه های سریال با برخی شاباهت هاای تکنیکای باه USB 2.0و جانشین پر سرعت آن یعنی USB 1.1درگاههای 
IEEE1394هرچند . هستندUSB وIEEE1394 دارای کاربردهای متفاوتی در بازار هستند اماا آنهاا گاذرگاههای ماتمم

Hot Plugو Plug and Playبه عنوان یک راه حل ارزان قیمات و دارای عملکردهاای USBگذرگاه . یکدیگر میباشند

.برای اتصال ابزارهای جانبی به کامپیوتر طراحی و توسعه داده شده است

USBدر حقیقت یک ابتکار صنعتی برای طراحی ابزارهایی با کاربرد آسان تر است .
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IEC 60793 Optical fibers

I EC 60825 Laser safety

IEC 60870 Tele control equipment and systems

IEC 60874 Connectors for optical fibers

IEC 60908 Compact disk digital audio system



ریاد در هر حرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بدبینیهای بیحاصل آلوده شاوید و ناه بگذا
در . اندکه بعضی لحظات تاسف بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدی بکش

. آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید 
"برای یادگیری و خودآموزی چه کرده اس ؟": نخست از خود بپرسید 

"من برای کشورس چه کرده اس ؟": سپس همچنان که پیشتر میروید بپرسید 
اید و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش و هیجان انگیز برسید که ش

.سهم کوچکی در پیشرفت و اعتالی بشریت داشته اید
اما هر پاداشی که زندگی باه تالشاهایمان بدهاد یاا ندهاد  هنگاامی کاه باه پایاان تالشاهایمان 

نزدیک میشویم  هر کداممان باید حق آن را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم 
"من آنچه در توان داشته اس انجاس داده  اس"

1822-1895لوئی پاستور  
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