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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 1٢

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 

4 زیست شناسی 

5 شیمی

6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

٢ کارگاه نوآوری و کارآفرینی

3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 

5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

٢ دانش فنی تخصصی

3 شــش کارگاه تخصصی 8 

ساعته در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز 
شامل 1 یا 2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شــغل در محیط کار 
است.

 ارزشــیابی هر پودمان به صورت مســتقل انجام می شــود و اگر 
در پودمانی نمره قبولی کســب نگردد تنهــا همان پودمان مجدداً 

ارزشیابی می شود.

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شايستگي

انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي گویند. 
به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند. 

  شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد. 
 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 

داشت. توجه  همزمان 
انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي( 

 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 
 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 

 را کسب کرد.
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب شایستگی 

است.

شايستگی )کل(

 اجزا و عناصر به صورت جداگانهشايستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شايستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرايمان

آموزش و تربيت  بر اساس شايستگي
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
b

= +
2

1 4
L

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .π=
2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره

2
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kb  یا    a c k
b d
= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
b

=  و  kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b
= ×

1a cac
b b

× =
a ca (c )
b cb
= ≠0

a a a
b b b

−
− = =

−
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd
× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d
= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆
∆ > ⇒ =


−
∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

−
−

= = ≠
1 0

m n mn(a ) a

n n
n n n

n
a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠

1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+
1 6 2
4( )−

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R



8

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) −2 3 )- ) +2 3 )- ( )−
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )− +2 3( )− −2 3- ( )+
1 6 2
4

( )−
1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c
= −

  
 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:

log(a-b) ≠ loga - logb  
logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو کمیت است.
 x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت براي برخي از xها در یک بازه، مشخص 
باشد، پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون یابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برون یابي مي نامند.
 پس از مرتب کردن مقادیر داده ها، عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترین داده

چارک اول چارک سوم

کمترین داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      )p  >0)

y = ax3      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  >0)

x2 = 4py      )p  >0)

y = ax4      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  <0)

y = bx       )b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       )b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.
→ →

= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.
→ → →

= = و=
 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B
→ → →

± = ± = ±
 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B
→ → →

= =
 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k

x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .
→ →

= =
 

 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطة a از دامنة آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطة a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)
→

=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطة a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنة خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]
′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101



15

اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ (در 0ᵒC)6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن
236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب
790گرانیت
800بتون
840شیشه
2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول
3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

ترکیب  یونی
پیوند یونی بین عناصر 

سازنده

نافلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به 
گرفتن الکترون دارند 

(تشکیل آنیون)

ترکیب مولکولی
پیوند کوواالنسی بین 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبیه 
فلزها و در برخی شبیه 

نافلزها هستند.

فلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به از 
دست دادن الکترون 
دارند (تشکیل کاتیون)

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا از یک نوع اتم 
ساخته شده است؟

آیا با روش های فیزیکی 
اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

ترکیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی

جامد فلزی جامد یونی جامد مولکولی جامد  کوواالنسی

اتم ها کاتیون و آنیون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شیمیایی

نوع پیوند شیمیایی

نوع جامد

ذّرات تشکیل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا با روش های 
فیزیکی اجزای 

سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری 
اطالعات
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جدول1ـ عالئم قطعات الکتریکی
پریز برق ارت دار

پریز با ترانس ایزوله مخصوص ماشین اصالح صورت

پریز تلفن

پریز آنتن

تابلو برق

زمان سنج )تایمر( راه پله

ارتباط با در ورودی با مکالمة دو طرفه

در باز کن

AC&DC ترانس با یک سو ساز و دو خروجی

گوشی و دهنی

آنتن

آمپلی فایر )تقویت کننده(

تقسیم کنندة انشعابی

تقسیم کنندة عبوری

محل چاه ارت

جعبة انشعاب های تلفن

جعبة انشعاب های اصلی تلفن

دتکتور دودی

دتکتور حرارتی

آژیر فضای بسته

آژیر فضای باز

شستی اعالم حریق

تابلوی اعالم حریق

تابلوی دزدگیر اماکن

CCTV دوربین در سیستم
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چراغ نشانة عمومی و روی تابلوی چراغ سیگنال

چراغ روکار سقفی حباب دار

چراغ دیواری

چراغ دیواری برای مناطق مرطوب

چراغ توکار سقفی

چراغ دیواری توکار

لوستر)با ذکر تعداد وتوان هرالمپ(

کلید یک پل

کلید دوبل

کلید تبدیل

کلید صلیبی

دیمر

زنگ

شستی زنگ

شستی زمان سنج )تایمر(

هواکش

سیم کشی به سمت باال

سیم کشی به سمت پایین

PIR چشم

حسگر مگنت

حسگر لرزشی

MUITI PIEXER تقسیم کنندة تصویر

controiler کنترل کنندة دوربین

نمایشگر

دوربین در سیستم CCTV با کنترل

ادامه جدول 1
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عالمتشرح

شاخک در شاخة برق

پریز ساده

پریز با اتصال زمین

چراغ به طور کلی

 کلید یک پل

کلید سری )دوبل(

کلید تبدیل

کلید صلیبی

کنتاکت باز

کنتاکت باز و بسته

اهرم کلیدکه با فشاردست کار می کند و با 
حرکت نوسانی و دارای ضامن نگه دارنده است.

اهرم کلیدکه با فشار دست کار می کند

اهرم کلید قطع و وصل که خود به خود برنگشته 
و با فشاردست برمی گردد

جدول 2ـ شمای فنی قطعات الکتریکی
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عالمتشرح

سیم به طور کلی

سیم حفاظتی)سیم ارت(

سیم تسول

اتصال دو سیم غیر قابل بازشو

سیم نصب شده روی کار

سیم نصب شده داخل کار

سیم نصب شده زیر کار

سیم در جای مرطوب

اتصال غیر قابل قطع

اتصال  قابل قطع)پیچی(

محفظه

محل اتصال سیم محافظ)سیم ارت(

ادامة جدول 2
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جدول 3ـ شدت روشنایی در منزل

شدت روشنایی)بر حسب لوکس(محل

۲۰۰اتاق نشیمن و پذیرایی

۵۰۰اتاق مطالعه

۲۰۰آشپزخانه

۱۰۰اتاق خواب

۱۰۰حمام

۱۵۰راهرو

حروف مشخصهوارد مصرف

NYAسیم تک ال با روکش پالستیک برای سیم کشی ساختمان

NYAFسیم افشان با روکش پالستیک برای سیم کشی ساختمان

NSYAسیم مخصوص با روکش پالستیک برای سیم کشی ساختمان

NYMسیم مقاوم در مقابل رطوبت

NYZسیم با روکش پالستیک مخصوص برای روشنایی و لوازم خانگی

NYFAسیم برای مصرف لوستر و چراغ ها

NYFAZسیم دو رشته ای برای مصرف روشنایی)دوال(

Yسیم مکالمه و خبری

Tسیم کواکسیال

جدول 4ـ انواع سیم با عالمت اختصاري و نوع مصرف
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مقطع سیم به میلی متر 
مربع

شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر

سیم های با عایق تا 
حداکثر 3 سیم در هر 

لوله
سیم های هوایی کابل های روی کار

۰/۷۵46۱۰

۱6۱۰۱۵

۱/۵۱۰۱۵۲۰

۲/۵۱۵۲۰۲۵

4۲۰۲۵3۵

6۲۵3۵۵۰

۱۰3۵۵۰6۰

۱6۵۰6۰8۰

۲۵6۰8۰۱۰۰

3۵8۰۱۰۰۱۲۵

۵۰۱۰۰۱۲۵۱6۰

۱6۰۲۰۰ـ۷۰

۲۰۰۲۲۵ـ9۵

۲۲۵۲6۰ـ۱۲۰

۲6۰3۰۰ـ۱۵۰

3۰۰3۵۰ـ۱8۵

3۵۰43۰ـ۲4۰

43۰۵۰۰ـ3۰۰

جدول5ـ حداکثر جریان مجاز سیم های استاندارد شدۀ مسی
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مدار تکفاز
c.s.a in mm2 موتور الکترکیروشنایی

وضعیت معمولیراه اندازی
ϕ =1cos  φcos  φCU AL

3۰۱۰/6۲4۱/۵
۱86/4۱4/4۲/۵

۱۱/۲4/۱9/۱4
۷/۵۲/96/۱6              ۱۰
۵/4۱/۷3/۷۱۰             ۱6
۲/8۱/۱۵۲/36۱6             ۲۵
۱/8۰/۷۵۱/۵۲۵             3۵
۱/۲9۰/6۱/۱۵3۵             ۵۰
۰/9۵۰/4۷۰/86۵۰             ۷۰
۰/64۰/3۷۰/64۷۰             ۱۲۰

جدول 7ـ المپ کم مصرف و شار نوری

توان المپنوع المپردیف
)W(

شار نوری
)lm(

طول عمر
نوع سرپیچ)ساعت(

۱Triple CFL ۲۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰فشردهE۲۷

۲FPL  36۲9۰۰۱۰۰۰۰۲فشردهG۱۱

3CFL ۱۵9۵۰۱۰۰۰۰فشرده مارپیچیE۱4 , E۲۷

4CFL4U 8۵۵۰۰۰۱۰۰۰۰فشردهE۲۷ ,E4۰

جدول6ـ افت ولتاژ در سیم

جدول8ـ جریان نوری المپ ها 
جریان نوری)لومن(توان مصرفینوع المپ

۱۰۰۱36۰المپ رشته ای 1۰۰w معمولی شفاف

۱۰۰۱36۰المپ رشته ای شفافw معمولی مات ۱۰۰

4۰۲6۰۰المپ فلورسنت با پوشش فسفر هالوفسفات

3633۵۰المپ فلورسنت باپوشش فسفر ترایبند

۱۱63۰المپ فلورسنت فشرده)CFL( )کم مصرف(

۲۰۱۲۰۰المپ فلورسنت فشرده )CFL( )کم مصرف(

۲3۱۵۰۰المپ فلورسنت فشرده )CFL( )کم مصرف(
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جدول9ـ شدت روشنایی

پیشنهادیحداقلمحل

محل های مسکونی

۷۰۲۰۰اتاق نشیمن و  پذیرایی

۱۵۰۵۰۰اتاق مطالعه )نوشتن وخواندن کتاب و مجله روزنامه(

۱۰۰۲۰۰آشپزخانه )ظرف شویی، اجاق و میز(

اتاق خواب:
روشنایی عمومی

روشنایی تخت خواب ومیز توالت

۵۰
۲۰۰

۱۰۰
۵۰۰

حمام:
روشنایی عمومی

آیینه )برای اصالح صورت(

۵۰
۲۰۰

۱۰۰
۵۰۰

۱۰۰۱۵۰پلکان

۵۰۱۵۰راهرو، سرسرا و آسانسور

دفاتر و ادارات

۲۰۰۵۰۰تمام کارهای عمومی

3۰۰6۰۰ماشین نویسی ومحل دیکته کردن

3۰۰6۰۰حسابداری و ماشین های حساب و اندیکاتورنویسی

۱۰۰3۰۰بایگانی

۵۰۰۱۰۰اتاق نقشه کشی

۲۰۰۵۰۰اتاق کنفرانس

۱۵۰۵۰۰اتاق انتظار واطالعات

۱۰۰۱۵۰پلکان

۵۰۱۵۰راهرو، سرسرا و آسانسور

کتابخانه

۱۰۰۲۰۰قفسه ها )در سطح قائم(

۱۰۰۲۰۰سالن مطالعه
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جدول 10ـ کالس سیم های افشان

سطح 
)mm2(مقطع

)kکالس2)نیمه افشان
تعداد سیم ها در قطر 

بیروني سیم

تعداد سیم ها در قطر 
بیروني سیم

کالس 5
)R افشان(

تعداد سیم ها در قطر 
بیروني سیم

کالس 6
تعداد سیم ها در 
قطر بیروني سیم

۱ ۰/43×۷ ۰/43×۷ ۰/۲×3۲~ ۰/۱۵×۵6~
۱/۵ ۰/۵۲×۷ ۰/۵۲×۷ ۰/۲۵×3۰~ ۰/۱۵×84~
۲/۵ ۰/6۷×۷ ۰/4۱×۱9 ۰/۲۵×۵۰~ ۰/۱۵×۱4۰~
4 ۰/8۵×۷ ۰/۵۲×۱9 ۰/3×۵6~ ۰/۱۵×۲۲4~
6 ۱/۰۵×۷ ۰/64×۱9 ۰/3×84~ ۰/۲×۱9۲~

۱۰ ۱/3۵×۷ ۰/۵۱×49 ۰/4×8۰~ ۰/۲×3۲۰~

فضای مفید لوله
برای کابل هایMV و  LV تک رشته تا ٪ 4۰ از حجم لوله و برای کابل های MV چند 
رشته ای تا  ٪۵3 از حجم لوله و برای کابل های LV چند رشته ای بین ٪4۰ـ 3۰ حجم 

لوله را می توان با کابل پر نمود.

جدول 12ـ جریان مجاز سیم های افشان

مقطع سیم )A(جریان مجاز در هوا برحسب آمپر

۲/۵ mm۲ ۱8

4mm۲ ۲۵

6mm۲ 34

۱۰mm۲ 44

۱6mm۲ 6۰

جدول 11ـ مقاومت سیم های افشان

سطح مقطع سیم مقاومت الکتریکی مفتولی 
ونیمه افشان برحسب اهم

مقاومت الکتریکی افشان 
)Ω( برحسب اهم

۲/۵ mm۲ ۷/4۱ ۷/98
4mm۲ 4/6۱ 4/9۵
6mm۲ 3/۰8 3/3

۱۰mm۲ ۱/83 ۱/9۱
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جدول 13ـ سطح مقطع سیم و کابل متناسب با نوع مصرف

mm یا قطر )mm2( سطح مقطع سیم یا کابل مورد نیاز

3 ˟ 1/5 روشنایی واحد

قطر 0/6 میلی متر تلفن و درباز کن

5 ˟ 1/5 کولرآبی

با توجه به توان کولر کولر گازی

3˟4 25A      کابل ورودی واحد تک فاز

3˟  6 32A      کابل ورودی واحد تک فاز

4˟ 4 25A      کابل ورودی واحد سه فاز

5˟  6 32A      کابل ورودی واحد سه فاز

برابر با مقطع فاز و نول 16 mm2 سیم اتصال زمین تا

توان مصرفی المپ معمولی 
رشته ای )وات(

میزان نور خروجی )لومن( توان مصرفی المپ کم مصرف 
آفتابی)وات( مهتابی

40 500 450 ۹

60 600 550 11

۷5 ۸00 ۷50 15

100 1000 ۹00 1۸

150 1500 1400 23

جدول14ـ بهرة نوری مصرف کننده )روشنایی(
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جدول15ـ مشخصات فنی انواع کولرآبی
پ

 پم
ات

خص
مش

زن
و

)k
g(

تور
 مو

ات
خص

مش

به 
ب 

ف آ
صر

ر م
قدا

م
در 

ت 
ساع

در 
تر 

لی
ت 

طوب
د ر

رص
۱د

و۵
3۵

بی
نس

ی 
دگ

کنن
ک 

خن
ت 

در
ق

ر  د
ب 

کع
ر م

 مت
به

دل
تعا

ط م
رای

ش
دل

م
ت

ول )v
(

س
کان

فر
)H

z(
فاز

رت
قد

ار(
 بخ

ب
)اس

)H
p(

ت
ول )v
(

س
کان

فر
)H

Z(
فاز

ته 
رع

وس
د

یا 
ته

رع
ک س

ی

رت
قد

ار(
 بخ

ب
)اس

)H
p(

۲۲
۰

۵۰
۱

۱ ـــ
ـ

6۰
4۵

۲۲
۰

۵۰
۱

۱ ـــ
ـ 3

3۰
۱8

۰
۱

۲۲
۰

۵۰
۱

۱ ـــ
ـ

6۰
6۵

۲۲
۰

۵۰
۱

۱ ـــ
ـ 3

4۰
۲۷

۰
۲

۲۲
۰

۵۰
۱

۱ ـــ
ـ

6۰
66

۲۲
۰

۵۰
۱

۱ ـــ
ـ ۲

۵3
3۲

۰
3

۲۲
۰

۵۰
۱

۱ ـــ
ـ

6۰
83

۲۲
۰

۵۰
۱

3 ـــ
ـ 4

6۰
38

۰
4
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جدول 17ـ تست کلید محافظ جان RCD )کلید جریان نشتی(

وضعیت RCDجریان تستنوع تستردیف
قطع نکند۱۵mA٪ ۵۰  )نصف جریان(1
در ۲۰۰میلی ثانیه قطع کند.3۰mA٪ ۱۰۰ )جریان نامی(2
در 4۰میلی ثانیه قطع کند۱۵۰mA٪ ۵۰۰ )پنج برابر جریان نامی(3

نوع جریان شدت جریان)میلی 
جریان متناوب )۵۰ تا6۰ هرتز(آمپر( جریان مستقیم

احساس عبور جریان، لرزش کم انگشتان دست محسوس نیست ۰/6 تا ۱/۵
لرزش شدید انگشتان دست محسوس نیست ۲ تا 3

تشنج دست ها درد با خارش، احساس گرما ۵ تا ۷
دست ها به سختی تکان می خورد ولی می توان آنها 
را از الکترودها جدا نمود. درد شدید در انگشتان و 

مفاصل دست ها، بی حسی دست ها.
احساس گرمای شدید 8 تا ۱۰

تشنج عضالت تا شانه ها ادامه می یابد، درد شدیدی 
احساس می شود: تماس با الکترودها را تا 3۵ ثانیه 

می توان تحمل کرد.
احساس گرمای شدید ۱۱ تا ۱۲

امکان رها کردن الکترودها مشکل است و تماس با 
الکترودها را تا ۱۵ثانیه می توان تحمل کرد. احساس گرمای شدید ۱3 تا ۱4

رهاکردن الکترودها غیرممکن است و دست ها دچار 
تعّرق می شوند. احساس گرمای شدید ۱۵

دست ها ناگهان فلج می شوند، الکترودها را می توان 
رها کرد، درد شدید عارض می شود و تنگی نفس به 

وجود می آید.

احساس گرمای شدید،
انقباض کم عضالت دست ۲۰ تا ۲۵

نفس بند می آید و در بطن های قلب لرزش به وجود 
می آید.

احساس ازدیاد گرما، انقباض 
عضالت، تشنج و سختی تنفس ۵۰ تا 8۰

اگر قطع نفس بیش از سه ثانیه طول بکشد قلب فلج 
می شود و حرکت بطن های قلب قطع می گردد. بند آمدن نفس)خفگی( 9۰ تا ۱۰۰

جدول 16ـ عکس العمل فیزیولوژیکی بدن در برابر برق گرفتگی
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جدول18ـ عالئم الکتریکی قطعات الکتریکی

عالئم الکتریکینام وسیله

زنگ از نوع چکشی

بی زر، ویبراتور

دربازکن

دهنی)میکروفن(

گوشی

بلندگو

آالرم )بوق(

بخاری برقی

ANDعضوـ

هادی)سیم( فاز به طور کلی
هادی ویژه، مثاًلسیم نول

سیم محافظ، مثاًل برای زمین کردن، نول کردن یا 
اتصال حفاظتی

سیم سیگنال

سیم تلفن

فیوز، به طورکلی

المپ احتیاط

چراغ خطر

المپ قابل قطع

المپ یا المپ احتیاط اضافی)المپ دوکنتاکت(
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مقطع سیم به میلی متر مربع

شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر

سیم های با عایق تا حداکثر 
سیم های هوایی کابل های رو کار3 سیم در هر لوله

۰/۷۵46۱۰
۱6۱۰۱۵

۱/۵۱۰۱۵۲۰
۲/۵۱۵۲۰۲۵
4۲۰۲۵3۵
6۲۵3۵۵۰

۱۰3۵۵۰6۰
۱6۵۰6۰8۰
۲۵6۰8۰۱۰۰
3۵8۰۱۰۰۱۲۵
۵۰۱۰۰۱۲۵۱6۰
۱6۰۲۰۰ـ۷۰
۲۰۰۲۲۵ـ9۵

۲۲۵۲6۰ـ۱۲۰
۲6۰3۰۰ـ۱۵۰
3۰۰3۵۰ـ۱8۵
3۵۰43۰ـ۲4۰
43۰۵۰۰ـ3۰۰

جدول 19ـ حداکثر جریان مجاز سیم های استاندارد شدۀ مسی

حروف مشخصهموارد مصرف
NYAسیم تک ال با روکش پالستیک برای سیم کشی ساختمان
NYAFسیم افشان با روکش پالستیک برای سیم کشی ساختمان

NSYAسیم مخصوص با روکش پالستیک برای سیم کشی ساختمان
NYMسیم مقاوم در مقابل رطوبت

NYZسیم با روکش پالستیک مخصوص برای روشنایی ولوازم خانگی
NYFAسیم برای مصرف لوستر و چراغ ها

NYFAZسیم دورشته ای برای مصرف روشنایی)دوال(
Yسیم مکالمه وخبری

Tسیم کواکسیال

جدول 20ـ مشخصة انواع سیم
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پ
   نام الم

متال هالید
)M

H
) Lam

p
بخارسدیم پرفشار
)H

PSV
) Lam

p
بخارسدیم

)SV
R

) Lam
p

بخارجیوه
)H

PM
V

) Lam
p

ستن 
هالوژن تنگ
قلمی
Linar

ص)تزیینی(
هالوژن خا

ک
با رفلکتور دی کرونی

مزایا
بهرة نوری باال
طول عمر زیاد

بازده نوری بسیار باال
طول عمر زیاد
شارنوری زیاد

بازده نوری بسیار باال
طول عمر زیاد
شارنوری زیاد

عدم نیازبه راه انداز

راندمان نوری باال
طول عمرطوالنی

شارنوری زیاد
عدم نیازبه راه انداز

ب
ت مناس

قیم

نیازبه راه اندازندارد.
انداز ندارد. نیاز به راه 

کاربرد

پروژکتورها
سالن های سینما،تئاترو
استادیوم های ورزشی 
نورپردازی و زیباسازی

روشنایی 
گ راه ها 

خیابان هاوبزر
زیبایی اماکن عمومی 
وتفریحی و روشنایی 

عمومی

روشنایی خیابان ها و 
گ راه ها، زیبایی 

بزر
اماکن عمومی 

وتفریحی، روشنایی 
عمومی

و جایگزینی به جای 
پ های بخارجیوه

الم

روشنایی خیابان ها و 
جاده ها، روشنایی معابر، 

روشنایی عمومی
فروشگاه ها، محیط های 

صنعتی

ویترین مغازه ها، 
گالری های هنری، 
کارهای تبلیغاتی
روشنایی منازل

کارهای تزئینی وتبلیغاتی

مشخصه های 
فنی چند 

نمونه
شارنوری

توان
شارنوری

توان
شارنوری

توان
شارنوری

توان
شارنوری

توان

پ ها
سه انواع الم

جدول    21ـ  مقای

ت
خصوصیا
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Pg ـ گنجایش سیم هادرلوله های فوالدی جدول22

ـ  گنجایش سیم ها در لوله های فوالدی میلی متر جدول23

گنجایش تعداد سیم ها در یک لوله فوالدیسطح مقطع سیم به میلی مترمربع
۲34۵6

۱/۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲/۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
4۱۱۱۱۱۱۱3/۵۱6
6۱۱۱۱۱3/۵۱6۲۱

۱۰۱3/۵۱6۲۱۲۱۲9
۱6۲۱۲۱۲۱۲9۲9
۲۵۲۱۲9۲93636

سطح مقطع سیم 
به میلی متر مربع

اندازه اسمی لوله های میلی متری

3۲میلی متر۲۵میلی متر۲۰میلی متر۱6میلی متر

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

۱8۷۱3۱۲۲۲۱9383۵
۱/۵۷6۱۲۱۰۱9۱۷333۱
۲/۵۵498۱۵۱3۲6۲4
4336۵۱۰9۱۷۱6
63۲۵4۷۷۱3۱۲

3۲448۷ــ۱۰
336۵ـ۲ــ۱6
۲۲43ــــ۲۵

سطح مقطع سیم به 
میلی متر مربع

اندازة اسمی لوله های اینچی
اینچ ـــ۵

اینچ8 ـــ3
اینچ۱ اینچ4

جداره جداره نازک
جداره جداره نازکضخیم

ضخیم
جداره 
ضخیم

جداره 
ضخیم

۱8۷۱۲۱۰۲۱3۵
۱/۵۷6۱۰9۱83۱
۲/۵6۵88۱4۲4
433۵49۱6
63۲43۷۱۲

3۲4۷ــ۱۰
3۵ـ۲ــ۱6
۲3ــــ۲۵

ـ  گنجایش سیم ها درلوله های فوالدی اینچی جدول24
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سطح مقطع سیم به میلی متر 
مربع

اندازة اسمی لوله های پولیکا )P.V.C( میلی متری
PG۱۱PG ۱3/۵PG۱6PG۲۱

۲۵/۵ میلی متر۱9/9میلی متر۱8میلی متر۱/6 میلی متر

۱۷۱۲۲۰34
۱/۵6۱۱۱83۰
۲/۵۵8۱4۲3
43۵9۱۵
6۲4۷۱۲

۲4۷ـ۱۰
۲3۵ـ۱6
۲۲ــ۲۵

ـ  گنجایش سیم هادرلوله های P.V.C میلی متری جدول25

سطح مقطع 
سیم به 

میلی متر مربع

اندازة اسمی لوله های (P.V.C( اینچی

میلی متری
5   ___
اینچ  8

 
3   ___
4  

 اینچ1 اینچ
1   1 ___
4  

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

جداره 
نازک

جداره 
ضخیم

۱۷6۱۲9۲۰۱93۵3۰
۱/۵6۵۱۰8۱8۱83۱۲6
۲/۵۵486۱4۱3۲4۲۱
43۲۵498۱6۱3
6۲۲43۷6۱۲۱۰

۲۲44۷6ــ۱۰
33۵۵ــــ۱6
۲۲33ــــ۲۵

جدول26ـ گنجایش سیم ها در لوله های)P.V.C( اینچی
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اندازة کابل از نوعNYY و لوله های فوالدی و قطرخارجی آنها
سطح مقطع کابل mm۲قطرخارجی کابل mmاندازة لوله
PG۲۱۷/8۱/4
PG۲98/3۱/6
PG۲99/3۱/۱۰
PG۲9۱۰/۷۱/۱6
PG۱۱۱۲/4۱/۲۵
PG۱۱۱3/6۱/3۵

PG  ۱3/۵۱۵/4۱/۵۰
PG۱6۱۷/3۱/۷۰
PG۲9۱۰/6۲/۱/۵
PG۲9۱۱/8۲/۲/۵
PG۲9۱3/3۲/4
PG۲9۱4/3۲/6
PG363۱/۵3/۵۰
PG4۲3۵/63/۷۰
PG484۱/۰3/9۵

جدول27ـ انتخاب لولة فوالدی نسبت به تعداد رشته و سطح مقطع کابل

جدول28ـ انتخاب لولة فوالدی نسبت به تعداد رشته و مقطع کابل های مختلف

اندازة کابل از نوعNYY و لوله های فوالدی و قطر خارجی آنها

سطح مقطع کابل mm۲قطرخارجی کابل mmاندازة لوله

PG۱۱۷/8۱/4
PG۱۱8/3۱/6
PG۱۱9/3۱/۱۰
PG۱۱۱۰/۷۱/۱6
PG۱۱۱۲/4۱/۲۵

PG۱3/۵۱3/6۱/3۵
PG۱6۱۵/4۱/۵۰
PG۲9۱۷/3۱/۷۰
PG۱۱۱۰/6۲/۱,۵
PG۱۱۱۱/8۲/۲,۵
PG۱۱۱3/3۲/4

PG۱3/۵۱4/3۲/6
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نماد                                                           نام محصول

جدول30ـ ماژول های تابلویی

جدول ۲9ـ محاسبه افت ولتاژ در سیم
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جدول 31ـ ورودی ها در خانه هوشمند

نام محصولنماد

حسگر )به طور کلی(

کلید هوشمند )۱ عددی(

کلید هوشمند با ۱ جفت/۲ کلید

کلید هوشمند با ۲ جفت/4 کلید

کنترل کننده هوشمند دمای اتاق )ترموستات(

حسگر دما

حسگر حضور PIR ۱8۰ درجه
حسگر میزان شدت روشنایی)لوکس(

ورودی باینری )دیجیتال( 4تایی

دستگاه با 4/۲ کلید با کنترلر دمای اتاق )ترموستات(

IR کلید هوشمند ۱پل/۲تایی با گیرنده رادیویی

IR کلید هوشمند 3پل/6تایی با گیرنده

 IR کلید یا پنل هوشمند با گیرنده

کلید هوشمند ۵ کانال با رابط مادون قرمز 3 راه

زمان سنج )تایمر( ۲ کانال هفتگی

KNX واحد هواشناسی

ایستگاه هواشناسی 4 کانال )نصب ریلی( ورودی آنالوگ 4 کانال



53

جدول32ـ توان مصرف کننده های الکتریکی خانگی

متوسط توان مصرفی لوازم برقی خانگی )به ترتیب از کم مصرف به پر مصرف(
متوسط توان مصرفی لحظه ای )وات(نام وسیلة برقیردیف

۱المپ LED تزئینی۱
۲۰المپ فلورسنت کوچک۲
3۰المپ کم مصرف 3۲۰
3۵هواکش4
4۰المپ فلورسنت بزرگ۵
4۰المپ رشته ای تزئینی6
۷۰پنکه۷
۱۰۰یخچال8
۱۰۰المپ رشته ای 9۱۰۰

۱۰۰رایانه رومیزی )لپ تاپ(۱۰
۱۰۰چرخ خیاطی۱۱
۱3۰تلویزیون LED 4۰ اینچ۱۲
۱۵۰فریزر۱3
3۰۰آب میوه گیری۱4
3۵۰تلویزیون پالسما۱۵
4۰۰رایانه، اسکن، مانیتور۱6
۵۰۰کولر آبی۱۷
۵۰۰چرخ گوشت۱8
8۰۰پلوپز۱9
۱۰۰۰سماور برقی۲۰
۱۰۰۰مایکروفر۲۱
۱۲۰۰جاروبرقی۲۲
۱۲۰۰سشوار۲3
۱۵۰۰ماشین لباسشویی۲4
۲۰۰۰آبگرمکن برقی۲۵
۲۰۰۰اطوی برقی۲6
۲۰۰۰بخاری برقی۲۷
۲۰۰۰کولر برقی۲8
۲۰۰۰ماشین ظرفشویی۲9
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جدول33ـ شمای فنی کلیدها

عالمت اختصارینام وسیله یا قطعه

قطع و وصل ساده )۱ـ۰(

راست گرد(  موتور )چپ گرد،  معکوس کنندة جهت گردش 
)۲ـ۰ـ۱(

ستاره ـ مثلث )∆ ـ λ ـ۰(

ستاره ـ مثلث، چپ گرد، راست گرد )∆ ـ λ ـ Cـ λ ـ ∆(

چند سرعته )۲ـ۱ـ۰( و )3ـ۲ـ۱ـ۰(

راه اندازی موتورهای تک فاز

)مانند  اندازه گیری(  دستگاه های  )برای  فاز  انتخاب کنندة 
کلید ولت متر(

محرک دستی

محرک فشاری )با دست(

محرک کششی

محرک تغییر جهت

محرک با کلید

فعال شونده با بادامک و حسگرها

محرک فشاری )با پدال(

قفل مکانیکی

محرک موتوری

محرک کلید اضطراری

محرک حرارتی قابل تنظیم
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عالمت اختصارینام وسیله یا قطعه

محرک حرارتی غیر قابل تنظیم

محرک الکترومغناطیسی

محرک با سطح سیال

المپ خبر

پیزر

بوق

زنگ

آژیر

LED دیود

بوبین کنتاکتور

رله های عملگر با مشخصة خاص

رلة تأخیر در وصل

رلة تأخیر در قطع

رلة تأخیر در قطع و وصل

رله با تحریک حرارتی )بی مثال(

رلة اضافه جریان )جریان زیاد(

رلة قطع کننده جریان معکوس
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عالمت اختصارینام وسیله یا قطعه

المپ خبر

پیزر

بوق

زنگ

آژیر

LED دیود

کلید غیر لمسی )نوع القایی(

کلید تابع فشار

کلید شناور )فلوتر(

کنتاکت باز تایمر با تأخیر در قطع

کنتاکت باز تایمر با تأخیر در وصل

کنتاکت بسته تایمر با تأخیر در قطع

کنتاکت بسته تایمر با تأخیر در وصل

کنتاکت بسته کلید کششی

کنتاکت باز کلید کششی

کنتاکت تبدیل )تعویض کننده(

کنتاکت تبدیل با حالت آموزش در وسط

کلید یک فاز

کلید سه فاز
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عالمت اختصارینام وسیله یا قطعه

شستی وصل )استارت(

شستی قطع )استوپ(

شستی وصل و قطع )استوپ ـ استارت دوبل(

کنتاکت باز لیمیت سوییچ

کنتاکت بسته لیمیت سوییچ

کنتاکت باز کنتاکتور

کنتاکت بسته کنتاکتور

کنتاکت بسته مدار فرمان بی متال

کنتاکت بسته شوندة تأخیری 

کنتاکت بازشوندة تأخیری

کنتاکت بسته کلید گردان

کنتاکت باز کلید گردان
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ادامه جدول33ـ مفهوم عالئم مندرج بر روی صفحه

نشانهشرح دستگاه

حرارتی
سیم داغ

بی مثالی

آهن ربای دائم
قاب گردان

آهن ربای گردان

آهن گردان

آهن

پالریزه  گردان  دائم  آهن ربای 
نشده

الکترودینامیکی
الکترودینامیک

فرودینامیک

القایی
اندوکسیونی

مغناطیسی

الکترواستاتیک

ترموکوبل با گرمایش الکتریکی عایق شده بدون اتصال

ترموکوبل با گرمایش الکتریکی عایق شده اتصال یکسوساز

یکسوساز

یکسوساز المپی الکترونیکی
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نشانهشرح

حفاظت شده در مقابل میدان های مغناطیسی خارجی

حفاظت شده در مقابل میدان های الکتریکی خارجی

دستگاه آهن ربای دائم حفاظت شده در مقابل میدان مغناطیسی خارجی 

دستگاه الکترواستاتیکی حفاظت شده در مقابل میدان های الکتریکی خارجی

جریان مستقیم

جریان متناوب

جریان متناوب سه فاز

کالس طبقه بندی با دقت ۱/۵ درصد

مورد استفاده دستگاه به حالت افقی

مورد استفاده دستگاه به حالت عمودی

به اندازه معین نسبت به افق مایل می شود )مثالً 6۰ درجه(

حفاظت عایقی دستگاه )مثالً با ۲ کیلو وات امتحان شده است(

ترمینال
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جدول34ـ عالئم اختصاری دستگاه های اندازه گیری

جدول35ـ ولتاژ آزمایش برای ترانسفورماتورهای کوچک

جدول36ـ عالئم اختصاری کابل

نشانهوسیلهنشانهوسیله

فرکانس مترآمپرمتر

اهم مترولت متر

هانری متروات متر

فارامترکنتوری برق

کسینوس فی متر

حفاظت ازنظر عایق برای درجات ولتاژ آزمایش عایق به مدت یک دقیقه برای ولتاژهای نامی:
II و I ۱۰۰۰V۵۰۰V۲۵۰V4۲V

سیم پیچ اولیه با بدنه3۰۰۰۲۵۰۰۱۵۰۰۱۰۰۰

سیم پیچ ثانویه با بدنه

I سیم پیچ ثانویه با سیم پیچ اولیهفقط برای حفاظت درجة

برای آزمایش مجدد با 8۰ درصد ولتاژ آزمایش، آزمایش می شود.

درجه I ـ ترانسفورماتورهای دارای سیم حفاظ
درجه II ـ ترانسفورماتور ولتاژ کم

توضیحاتحرف اختصاری

NVDE کابل های نُرم شده با هادی مسی بر اساس استاندارد

عایق پروتودورY )اولین Y در ردیف حروف(

روپوش پروتودورY )دومین Y در ردیف حروف(

کابل های نُرم شده با نوع هادی از جنس آلومینیومNA )اولین حروف(

غالف خارجی دوبلA )دومین حروف(

B)کابل مسلح با نوار فلزی )بانداژ فوالدی

Kغالف سربی
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جدول37ـ چگالی جریان با توجه به قدرت ترانسفورماتور

A___
mm۲ چگالی جریان|VA|P2| قدرت

۵۰ تا 4۰

۱۰۰ تا 3/۵۵۰

۲۰۰ تا 3۱۰۰

۵۰۰ تا ۲/۵۲۰۰

۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰

۲۰۰۰ تا ۱/۷۵۱۰۰۰

3۰۰۰ تا ۱/۵۲۰۰۰ 

4۰۰۰ تا ۱3۰۰۰

)mm مقادیر بر حسب( f  ۲ـC و g  ـc جدول 38ـ ابعاد هسته برای ورق های ترانسفورماتور با مشخصات

۱۷۰a۱۵۰b۱۵۰a۱3۰b۱3۰a۱۰6a9۲b۱۲a

۱۷۰۱۵۰۱۵۰۱3۰۱3۰۱۰6۱۰69۲9۲a

۱۱4۱۰۱۰۰8۷/۵8۷/۵۷۰/۵۷۰/۵6۲/۵6۲/۵b

۲8۲۰۲۰۱۷/۵۱۷/۵۱4/۵۱4/۵۱۱/۵۱۱/۵c

۷/8۷/86/86/8۵/۵۵/۵4/۵4/۵d

8۵8۰8۰۷۰۷۰۵6۵6۵۱۵۱e

۵۷4۰4۰3۵3۵۲9۲9۱3۱3f

38/۵3۵3۵3۰3۰۲4۲4۲3۲3g

۵۱/۷4۱/۷4۷/۷3۷/۷۲6/۵۲3/۵۲3/۵۲۲/۵h

۱4۲۱3۵۱۲۵۱۱۵۱۱۵949۲8۲8۲i

۱4۷/۵۷/۵۷/۵۷/۵66۵۵k

3۱۰3۱۰۲۷۰۲۷۰۲۱8۲۱8۱94۱94LE

66666۵۵4۵r

۰/۲۵s تا ۰/۵
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جدول40ـ مشخصات سیم های الکی

تعداد دور در 
Cm2 هر

مقاومت سیم
Ω /m

وزن سیم
gr/m

سطح مقطع
mm2 سیم

با  سیم  قطر 
mm الک

قطر سیم
mm

۲۰۰۰۰8/94۰/۰۱9۰/۰۰۲۰۰/۰6۲۰/۰۵

۱۵۰۰۰6/۲۱۰/۰۲۷۰/۰۰۲8۰/۰۷۵۰/۰6

۱۱۰۰۰4/۵6۰/۰3۷۰/۰۰39۰/۰8۵۰/۰۷

9۰۰۰3/49۰/۰48۰/۰۰۵۰۰/۰9۵۰/۰8

۷۰۰۰۲/۷6۰/۰6۰۰/۰۰64۰/۱۰8۰/۰9

6۰۰۰۲/۲3۰/۰۷4۰/۰۰۷9۰/۱۱۵۰/۱۰

۵۰۰۰۱/84۰/۰8۵۰/۰۰9۵۰/۱3۰/۱۱

)mm مقادیر بر حسب( f  ۲ـC و g  ـc جدول 39ـ ابعاد هسته برای ورق های ترانسفورماتور با مشخصات

EI

۱۵۰

EI

۱3۵

EI

۱۲۰

EI

۱۰۵

EI

96

EI

84b

EI

84a

EI

۷8

EI

۷۵

EI

66

EI

6۰

EI

۵4

EI

48

EI

4۲

EI

36

EI

3۰

۱۵۰۱3۵۱۲۰۱۰۵968484۷8۷۵666۰۵4484۲363۰a

۱۰۰9۰8۰۷۰64۵6۵6۵۲۵۰444۰363۲۲8۲4۲۰b

۲۵۲۲/۵۲۰۱۷/۵۱6۱4۱4۱3۱۲/۵۱۱۱۰98۷6۵c

dــ۷/86/8۵/۵۵/۵4/۵4/۵4/۵4/۵4/۵4/۵3/۵3/۵3/۵3/۵

۷۵6۷/۵6۰۵۲/۵484۲4۲393۷/۵333۰۲۷۲4۲۱۱8۱۵e

۵۰4۵4۰3۵3۲۲8۲8۲6۲۵۲۲۲۰۱8۱6۱4۱۲۱۰f

۲۵۲۲/۵۲۰۱۷/۵۱6۱4۱4۱3۱۲/۵۱۱۱۰98۷6۵g

۵۱/۷4۷/۷4۱/۷3۷33/۵43/۵۲9/۵۲۷/۵۲6۲3۲۱۱8/8۱6/8۱4/8۱۲/۵۱۰/۵h

iــ۱۲۵۱۱۲/۵۱۰۰8۷/۵8۰۷۰۷۰6۵6۲/۵۵۵۵۰4۵4۰3۵

kــ8۷۷6/۵6/۲۵۵/۵۵4/۵43/۵*۱۲/۵۱۱/۲۵۱۰9

3۰۰۲۷۰۲4۰۲۱۵۱9۲۱68۱68۱۵6۱۵۰۱3۲۱۲۰۱۰89684۷۲6۰LE

66۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰r

۰/۱s تا ۰/3۵۰/۵ یا ۰/۵
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4۰۰۰۱/۵۵۰/۱۰۵۰/۰۱۱۵۰/۱4۰/۱۲

36۰۰۱/3۲۰/۱۲۰۰/۰۱33۰/۱۵۰/۱3

3۲۰۰۱/۱4۰/۱43۰/۰۱۵4۰/۱6۰/۱4

۲8۰۰۰/99۰/۱64۰/۰۱۷۷۰/۱۷۰/۱۵

۲۵۰۰۰/8۷۰/۱86۰/۰۲۱۱۰/۱8۰/۱6

۲۲۵۰۰/۷۷3۰/۲۱۰۰/۰۲۲۷۰/۱9۰/۱۷

۲۰۰۰۰/689۰/۲3۵۰/۰۲۵4۰/۲۰۰/۱8

۱8۰۰۰6۱9۰/۲6۰۰/۰۲84۰/۲۱۰/۱9

۱6۵۰۰/۵۵۷۰/۲89۰/۰3۱4۰/۲۲۰/۲۰

۱۵۰۰۰/۵۰۷۰/33۰۰/۰346۰/۲3۰/۲۱

۱4۰۰۰/46۰۰/3۵۰۰/۰38۰/۲4۰/۲۲

۱3۰۰۰/4۲۲۰/39۰۰/۰4۲۰/۲۵۰/۲3

۱۲۰۰۰/388۰/4۲۵۰/۰4۵۰/۲6۰/۲4

۱۱۰۰۰/3۵۷۰/46۰۰/۰49۰/۲۷۰/۲۵

۱۰۲۰۰/33۰۰/49۵۰/۰۵3۰/۲8۵۰/۲6

9۵۰۰/3۰6۰/۵۲۲۰/۰۵۷۰/۲9۵۰/۲۷

8۷۰۰/۲8۵۰/۵۷۱۰/۰6۲۰/3۰۵۰/۲8

8۰۰۰/۲66۰/6۱۲۰/۰66۰/3۱۵۰/۲9

۷۷۰۰/۲48۰/6۲۵۰/۰3۱۰/33۰/3۰

69۰۰/۲۱8۰/۷4۰۰/۰8۰۰/4۵۰/3۱

۵8۰۰/۱8۲4۰/89۰۰/۰96۰/38۰/3۵

۵۲۰۰/۱63۲۰/۱94۰/۱۰8۰/4۰۰/3۷

4۵۰۰/۱396۱/۱6۰۰/۱۲6۰/43۰/4۰

3۷۰۰/۱۱۰3۱/۲8۰۰/۱۵9۰/48۰/4۵

3۰۰۰/۰8۱4۱/83۰۰/۱96۰/۵4۰/۵۰
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۲۵۰۰/۰۷38۲/۲۰۰۰/398۰/۵9۰/۵۵

۲۱۰۰/۰6۲۱۲/6۲۰/۲83۰/64۰/6۰

۱8۰۰/۰۵۲6۲/9۷۰/۲۲۲۰/69۰/6۵

۱6۰۰/۰4۵۵3/43۰/38۵۰/۷4۰/۷۰

۱4۰۰/۰39۵3/9۵۰/444۰/۷۱۰/۷۵

۱۲۰۰/۰348۲/48۰/۵۰4۰/84۰/8۰

۱۱۰۰/۰3۰9۵/۰۵۰/۵68۰/89۰/8۵

۱۰۰۰/۰۲۷۵۵/66۰/636۰/94۰/9۰

9۰۰/۰۲4۷6/3۱۰/۷۰9۰/99۰/9۵

8۱۰/۰۲۱۲۷/۰۰۰/۲86۱/۰6۱/۰۰

۷۵۰/۰۱۷۵8/۲6۰/9۵۰۱/۱6۱/۱۰

۵6۰/۰۱۵۵۱۰/۰۱۱/۱3۱۱/۲6۱/۲۰

48۰/۰۱۲۲۱۱/8۱/3۲۷۱/36۱/3۰

4۰۰/۰۱۱4۰۱۲/۷۱/۵39۱/۲6۱/4۰

33۰/۰۰۱9۱۵/۷۵۱/۷۲۰۱/۵4۱/۵۰

۲۵۰/۰۰88۱۷/۱۲/۰۱۱۱/66۱/6۰

۲۰۰/۰۰۷۷۲۰/۲۲/۲۷۰۱/۷6۱/۷۰

۱۷۰/۰۰69۲۲/6۲/۵4۵۱/86۱/8۰

۱۵۰/۰۰6۲۲۵/۲۲/83۵۱/96۱/۲۰

۱۲۰/۰۰۵6۲8/۰۰3/۱۲۲۲/۰۷۲

۷۰/۰۰36۲۲/۷۲/9۰8۲/۵۷۲/۵

۰/۲۲۲۵6۲/9۷/۷۰3/۰83ـ



65

جدول41ـ درصد افت ولتاژ در ترانسفورماتور

Z∆U درصد افت ولتاژ[VA] P2 قدرت
۲۰۵
۱۷۱۰
۱۵۲۵
۱۲۵۰
۱۰۷۵
9۱۰۰
8۱۵۰

۷/۵۲۰۰
۷3۰۰

6/۵4۰۰
6۵۰۰
۵۷۵۰
4۱۰۰۰
3۱۵۰۰
۲۲۰۰۰

۱/۵3۰۰۰

)1IP(جدول42ـ انواع حفاظت در مقابل اجسام خارجی و نفوذ آب

نوع ایمنیتوضیحنشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
۱
۲

بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی
mm ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از
mm ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از
mm ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از
mm ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر از
ایمنی در مقابل رسوب گرد غبار مضربه داخل

ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار

IP۰X
IP۱X
IP۲X
IP3X
IP4X
IP  ۵  X
IP  6  X

ایمنی آب
ـ
3
3
3
۵
6
۷
۷
8

بدون ایمنی آب
ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب
ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب

ایمنی در مقابل پخش آب
ایمنی در مقابل پاشیدن آب

ایمنی در مقابل ریزش فوران آب، مثاًل از نازل
ایمنی در مقابل جریان آب

ایمنی در مقابل غوطه ور شدن
ایمنی در مقابل غوطه وری کامل

IPX۰
IPX۱
IPX۲
IPX3
IPX4
IPX  ۵
IPX  6
IPX۷
IPX   8

نشانة انواع ایمنی )مفهوم را در جدول باال ببینید(

1 - IP: Ingress Protection
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جدول43ـ کالس عایق ها

حداکثر دماکالس حرارتی یا عایقی

X یا )Y(9۰۰

A۱۰۵۰

E۱۲۰۰

B۱3۰۰

F۱۵۵۰

C۱8۰۰

H۲۱۰۰

جدول44ـ قابلیت بار مجاز سیم های مسی عایق دار و سطح مقطع های مربوط

سطح 
مقطع

چند  یا  یک  اول:  گروه 
سیم عایق دار نوع NYA با 
استاندارد ایران 01)607(

گروه دوم: کابل های رشته ای 
استاندارد  با   NYM مانند 

ایران 01)607(

سیم های  سوم:  گروه 
مخصوص نصب در هوای 

آزاد و مراکز توزیع

جریان مجاز 
جریان مجاز فیوز )آمپر()آمپر(

جریان مجاز فیوز )آمپر()آمپر(
فیوز )آمپر()آمپر(

۱۱۲۱۰۱6۱6۲۰۲۰

۱/۵۱6۱6۲۰۲۰۲۵۲۵

۲/۵۲۱۲۰۲۷۲۵343۵

4۲۷۲۵363۵4۵۵۰

63۵3۵4۷۵۰۵۷63

۱۰48۵۰6۵63۷88۰

۱66۵638۷8۰۱۰4۱۰۰

۲۵888۰۱۱۵۱۰۰۱3۷۱۲۵

3۵۱۱۰۱۰۰۱43۱۲۵۱6۰۱6۰

۵۰۱4۰۱۲۵۱۷8۱6۰۲۱۰۲۰۰

۷۰۱۷۵۱6۰۲۲۰۲۲4۲6۰۲۵۰

9۵۲۱۰۲۰۰۲6۵۲۵۰3۱۰3۰۰

۱۲۰۲۵۰۲۵۰3۱۰3۰۰36۵3۵۵
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جدول45ـ شرح کالس های عایقی

مشخصاتحداکثر دمای قابل تحمل C2کالس عایق

Y9۰
سلولز  کاغذ،  ابریشم،  پنبه،  مواد  از  عایق  نوع  این 
چوب که به روغن آغشته یا غوطه ور نشده اند ساخته 

می شوند )کاربرد زیادی ندارند(.

A۱۰۵
مواد عایقی نوع Y هستند که به روغن یا صمغ های 
و  چوبی  ورق های  می شوند  آغشته  اترسل  طبیعی 

کاغذ در این رده قرار دارند.

E۱۲۰ شامل لعاب های مصنوعی، پنبه و ورق های کاغذی با
چسب مالدئید و غیره می باشند.

B۱3۰
چسب  با  پنبه  شیشه ای،  الیاف  میکا،  عایق های  از 
پنبه  و  شیشه  و  میکا  ورق های  به صورت  مناسب، 

نسوز ساخته می شوند.

F۱۵۵ را همراه با چسبی که پایداری حرارتی B مواد عایقی
باال دارد شامل می شود.

H۱8۰ صمغ های و  میکا  نسوز،  پنبه  شیشه ای،  الیاف 
سیلسیم را شامل می شود.

Y۱8۰ باالتر از
یا  چسب  بدون  کوارتز  شیشه،  سرلمیک،  میکا، 
صمغ های سیلسیم بل پایداری حرارتی باال را شامل 

می شود.
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جدول46ـ عالئم اختصاری و اتصالی ترانسفورماتور

=1KV جدول47ـ جریان مجاز کابل های برق با ولتاژ اسمی

سه تا کابل سیسه سه فاز 
)amp( 3 کابل های

و 4 سیسه 
)amp(

کابل های 
2 سیسه 

)amp(

کابل های 1 
سیسه جریان 

مستقیم

سطح 
مقطع 
)mm(ˈ طرز قرار 

گرفتن کابل ها
طرز قرار 

گرفتن کابل ها

در 
هوای 
آزاد

در 
خاک

در 
هوای 
آزاد

در 
خاک

در 
هوای 
آزاد

در 
خاک

در 
هوای 
آزاد

در 
خاک

در 
هوای 
آزاد

در 
خاک

۱8۲۷۲۱3۰۲6۲۷۵/۱ــــ

۲۵36۲94۱3۵۵۰۵/۲ــــ
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344638۵3466۵4ــــ

44۵84866۵8836ــــ

6۰۷۷66888۰۱۱۰۱۰ــــ

86۱۱۰۱۰۰۱۲۰8۰۱۰۰9۰۱۱۵۱۰۵۱4۵۱6

۱۲۰۱۲۰۱3۵۱۵۵۱۰۵۱3۰۱۲۰۱۵۰۱4۰۱9۰۲۵

۱4۵۱۷۰۱۷۰۱8۵۱3۰۱۵۵۱۵۰۱8۰۱۷۵۲3۵3۵

۲۱۵۲8۰۵۰ــ۱8۰۲۲۰۲۰۵۲۲۰۱6۰۱8۵

۲۷۰3۵۰۷۰ــ۲۲۵۲4۵۲6۰۲۷۰۲۰۰۲3۰

33۵4۲۰9۵ــ۲8۰۲9۵3۲۰3۲۵۲4۵۲۷۵

39۰48۰۱۲۰ــ33۰33۵3۷۵3۷۰۲8۵3۱۵

جدول48ـ کالس )طبقه بندی( حرارتی سیم های الکی

H F B A کالس عایقی

۱8۰ ۱۵۵ ۱3۰ ۱۰۵ C
حداکثر دمای قابل تحمل۰

جدول49ـ رنگ بندی عایق سیم ها و کابل

بدون تعداد سیم های کابل کابل  سیم های  عایق  رنگ 
سیم محافظ )سیم ارت(

با  کابل  سیم های  عایق  رنگ 
سیم محافظ )سیم ارت(

ـسیاه۱ سیمه

ـسیاه ـ آبی۲ سیمه

سبز و زرد ـ آبی ـ قهوه ایسیاه ـ آبی ـ قهوه ای3 سیمه

سبز و زردـ  آبیـ  قهوه ایـ  سیاهسیاه ـ آبی ـ قهوه ای ـ سیاه4 سیمه

سبز و زردـ  آبیـ  قهوه ایـ  سیاه سیاه ـ آبی ـ قهوه ای ـ سیاه ـ سیاه۵ سیمه
ـ سیاه

تمام سیم ها سیاه و روی همة آنها 6 سیمه و باالتر
شماره زده می شود.

سبز و زردـ  بقیة سیم ها سیاه و روی 
همة آنها شماره زده می شود.
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EI جدول50ـ اندازه و ابعاد هسته

ضخامت  
ورق

igfedcbaاندازه

۵۲۰3۰EI3۰ـ۲۰۱۰۱۵ـ۵   /۰ـ۰

4EI38 /638  /۲۵ــ۲۱ /8۱9  /۵۱۲  /۲۵ـ"

۵۷۲84۲EI4۲  /6۵3۵۲8۱4۲۱3   ـ۲۷ /۰

"4۰3۲۱6۲43/  ۵83۲48EI48

"4۵36۱8۲۷3/  ۵936۵4EI۵4

"۵۰4۰۲۰3۰3/  ۵۱۰4۰6۰EI۵4

"۵۵44۲۲334/  ۵۱۱4466EI6۰

"6۲/   ۵۵۰۲۵3۷/  ۵4/  ۵۱۲/  ۵۵۰۷۵EI66

"6۵۵۲۲6394/  ۵۱3۵۲۷8EI۷۵

"۷۰۵6۲84۲4/  ۵۱4۵684EI۷8

"8۰643۲48۵/   ۵۱66496EI96

"8۷/  ۵۷۰3۵۵۲/  ۵۵/   ۵۱۷/  ۵۷۰۱۰۵EI۱۰۵

"9۰۷۲36۵4۵/   ۵۱8۷۲۱۰8EI۱۰8

"۱۰۰8۰4۰6۰۷۲۰8۰۱۲۰EI۱۲۰

"۱۲۵۱۰۰۵۰۷۵8۲۵۱۰۰۱۵۰EI۱۵۰N
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جدول 51 ـ استاندارد ابعاد قرقره های هسته ترانسفورماتور

L )mm)h )mm)b )mm)a )mm)نوع
11.510.510.519.5El 30
11.713.613.325.1El 38
20.514.814.527.2El 42
21.516.816.521.2El 48
21.518.818.535.2El 54
292120.639.1El 60
3224.722.643.1El 66
3827.526.651.1El 78
4129.528.655.1El 54 a
4134.632.651.1El 54 b
4733.532.667.4El 92 a
4737.532.667.4El 92 b
5037.532.662.4El 96 a
5045.732.662.4El 96 b
5059.732.662.4El 96 c
5533.529.675.5El 106 a
5546.529.675.4El 106 b
5941.740.877.5El 120 a
5953.740.877.5El 120 b
5973.740.877.5El 120 c
6937.735.790El 130 a
6947.735.792El 130 b

73.549.65197El 140 a
73.566.65197El 140 b
73.592.65197El 140 c
7941.640.7107El 150 a
7951.740.7107El 150 b
7961.740.7107El 150 c
9456.745.7121El 170 a
9466.745.7121El 170 b
9445.745.7121El 170 c
12476.756.5136El 195 a
12457.756.5136El 195 b
12470.756.5136El 195 c
14385.766.5159El 231 a
14380.766.5159El 231 b
14399.766.5159El 231 c
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جدول52ـ کالس )طبقه بندی( حرارتی سیم های الکی

جدول53  ـ افت ولتاژ در اتوترانسفورماتورها بر اساس توان

۲۰۰۰۱۰۰۰۵۰۰4۰۰3۰۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۷۵۵۰۲۵۱۰۵VA توان تیپ

U∆ به درصد۱۲33/۲۵3/۵3/۷۵44/۵۵6۷/۵8/۵۱۰

جدول54ـ الکتروموتور سه فاز با 24 شیار و 4

S شیارهای فازT شیارهای فازR شیارهای فاز

۲N و 4۱ و 63 و ۵

8S و ۱۰۷ و ۱۲9 و ۱۱

۱4N و ۱6۱3 و ۱8۱۵ و ۱۷

۲۰S و ۲۲۱9 و ۲4۲۱ و ۲3

جدول55ـ ابتدایی الکتروموتور سه فاز با 24 شیار و 4

T شیارهای فازS شیارهای فازR شیارهای فاز

۲N و 6۱ و ۱۰۵ و 9

8S و ۱۲۷ و ۱6۱۱ و ۱۵

۱4N و ۱8۱3 و ۲۲۱۷ و ۲۱

۲۰S و ۲4۱9 و 4۲3 و 3

جدول56ـ مشخصات سیم پیچ استارت موقت چهار بوبینه موتور کولر

طول 
بوبین 
4 به 
cm

طول 
بوبین 
3 به 
cm

طول 
بوبین 
2 به 
cm

طول 
بوبین 1 

cm به

تعداد 
دور 

بوبین 
4

تعداد 
دور 

بوبین 
3

تعداد 
دور 

بوبین 
2

تعداد 
دور 

بوبین 1

گام 
بوبین 

4

گام 
بوبین 

3

گام 
بوبین 

2

گام 
بوبین 1

قطر 
سیم 
مسی 
به ؟؟

قدرت 
استاتور 
بر حسب 

اسب 
بخار

_۱۰۰/4۰۱ـ9۱ـ8۲   ـ۷3ـ۱8/۵۲۲/۵۲63۱۲۰3۵3۵364
4

_۱۰۰/4۵۱ـ9۱ـ8۲   ـ۷3ـ۲۰۲4۲83۲۲۲3۵3۲۲۲4
3

_۱۰۰/۵۰۱ـ9۱ـ8۲   ـ۷3ـ۲۲/۵۲۵/۵۲934۲۰3۷3۲3۱4
۲

_۱۰۰/۵۵3ـ9۱ـ8۲   ـ۷3ـ۲۲/۵۲۵/۵۲۲934۱۲۲۰۲۰۲4
4

ABFHکالس عایقی

C۰ ۱۰۵۱3۰۱۵۵۱8۰حداکثر دمای قابل تحمل
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جدول57ـ مشخصات سیم پیچی دور کم موتور کولر

قطر 
داخلی 
استاتور 

cm به

طول 
هسته 
cm به

طول 
بوبین 

کوچک 
cm به

طول 
بوبین 
بزرگ 
cm به

تعداد 
دور 

بوبین 
کوچک

تعداد 
دور 

بوبین 
بزرگ

گام 
بوبین 
کوچک

گام 
بوبین 
بزرگ

قطر 
سیم 
مسی 
mm به

قدرت 
استاتور 
بر حسب 

اسب 
بخار

_6۰/4۵۱ ـ ۵۱ ـ 8/93/۷۵۱8۲۲9۰9۰۲
۲

_6۰/۵۱ ـ ۵۱ ـ 8/94/3۲۰۲3/۵8484۲
3

_6۰/۵۵۱ ـ ۵۱ ـ 8/9۵/4۲۲/۵۲۵/۵۷۰۷۰۲
۲

_6۰/6۰3 ـ ۵۱ ـ 8/9۵/4۲۲/۵۲۵/۵6۵6۵۲
4

جدول58ـ مشخصات سیم پیچی دور زیاد موتور کولر آبی

قطر 
داخلی 
استاتور 

cm به

طول 
هسته 
cm به

طول 
بوبین 

کوچک 
cm به

طول 
بوبین 

متوسط 
cm به

طول 
بوبین 
بزرگ 

به 
cm

تعداد 
دور 

بوبین 
کوچک

تعداد 
دور 

بوبین 
متوسط

تعداد 
دور 

بوبین 
بزرگ

گام 
بوبین 
کوچک

گام 
بوبین 
متوسط

گام 
بوبین 
بزرگ

قطر 
سیم 
مسی 
mm به

قدرت 
استاتور 
بر حسب 

اسب 
بخار

_6۰/4۵۱ ـ 6۱ ـ ۵۱ ـ 8/93/۷۵۱9/۵۱9/۵۲3/۵۲8/۵4۵4۵۲
۲

_6۰/۵۱ ـ 6۱ ـ ۵۱ ـ 8/94/3۲۰۲۰۲3/۵848484۲
3

_6۰/۵۵۱ ـ 6۱ ـ ۵۱ ـ 8/9۵/4۲۲/۵۲۲/۵۲۵/۵۷۰۷۰۷۰۲
۲

_6۰/6۰3 ـ 6۱ ـ ۵۱ ـ 8/9۵/4۲۲/۵۲۲/۵۲۵/۵6۵6۵6۵۲
4

جدول59ـ موتور سه فاز با 36 شیار و 4 قطب یک طبقه

S شیارهای فازT شیارهای فازR شیارهای فاز

ـ  ۵  ـ94ـ   8   ـ۷ 3ـ۲ـ6۱   

۱۲ـ۱۱ـ۱۵۱۰ـ۱4ـ۱8۱3ـ۱۷ـ۱6

۲۱ـ۲۰ـ  ۲4۱9ـ۲3ـ۲۷۲۲ـ۲6ـ   ۲۵

3۰ـ  ۲9ـ   33۲8ـ3۲ـ363۱ـ  3۵ـ34
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جدول62ـ تشخیص نوع اتصال موتور به شبکه برق ایران

مشخصات پالک موتورنحوۀ اتصال موتور به شبکة برق ایران

۲3۰λنمی تواند با شبکه سه فاز ایران راه اندازی شود

∆۲3۰فقط به صورت ستاره

4۰۰λفقط به صورت ستاره

به صورت ستاره مثلث می توان راه اندازی کرد و در نهایت 
∆4۰۰باید اتصال مثلث باشد.

∆/ 4۰۰/۲3۰λفقط به صورت ستاره

به صورت ستاره مثلث راه اندازی می شود و در نهایت باید 
∆/ 4۰۰/68۰λمثلث بسته شود.

جدول62ـ مشخصات پالک الکتروموتور

جدول60  ـ ضریب ولتاژ سیم پیچی

3۲q=

6_
9

۷_
9

8_
9

9_
9

4_
6

۵_
6

6_
6=zy

y

۰/83۱۰/9۰۲۰/94۵۰/96۰۰/836۰/933۰/966K=

جدول61  ـ گروه کالف های هر فاز موتور داالندر با 4 یا 8 قطب سه فاز

S فازT فازR فاز

گروه کالف های فرد۷ و ۱۱۱ و 9۵ و 3

گروه کالف های زوج۱۰ و 84 و ۱۲۲ و 6



75

جدول63ـ کاغذ برشمان مناسب برای ولتاژهای مختلف

جدول64ـ ضریب ولتاژ کوتاهی

V ولتاژ فازی 100ـ0 200ـ100 300ـ200 450ـ300 600ـ450 800ـ600 1000ـ 800

mmضخامت عایق ۰/۲ ۰/3 ۰/۵ ۰/6 ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱

yz
y

ε = = 5
6

4
5

3
4

2
3

1
2

ks= ۰/996 ۰/9۵ ۰/9۲ ۰/8۷ ۰/۷۱
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جدول66ـ شعاع خمش کابل

نوع کابل

حداقل شعاع خمش

قطر کابل بزرگ تر 
mm20 از

بین  کابل  قطر 
mm 20 12 تا

بین 8  قطر کابل 
mm 12 تا

قطر کابل کوچک تر 
mm8 از

کابل برای تأسیسات 
نصب ثابت

6D6D۵D4Dاستفاده عادی

64D4D۲D۲Dدر هنگام سربندی

جدول65ـ طول، قطر و ابعاد کابلشو

سطح مقطع 
)mm2( هادی

 d2 پیچ خور
)mm(

 d1 قطر داخلی
)mm(

 d2 قطر خارجی
)mm( )mm( L طول

663/ 8۵ / ۵۲4

۱۰64/ ۵6۲۷

۱68۵ / ۵8 .۵36

۲۵8۷۱۰38

3۵۱۲8 .۲۱۲ / ۵4۲

۵۰۱۲۱۱ .9۱4/ ۵۵۲

۷۰۱۲۱۱/ ۵۱6 / ۵۵۵

9۵۱۲۱3/  ۵۱96۵

۱۲۰۱۲۱۵/ ۵۲۱۷۰

۱۵۰۱۲۱۷۲3/ ۵۷8

۱8۵۱۲۱9۲۵/ ۵8۲

۲4۰۱6۲۱/ ۵۲99۲

3۰۰۱6۲4/ ۵3۲۱۰۰

4۰۰۲۰۲۷/ ۵38/ ۵۱۱۵

۵۰۰۲۰۲۱4۲۱۲۵

63۰۲۰34/ ۵44۱3۵
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جدول67ـ مشخصات سیم پیچ استارت موقت سه بوبینه موتور کولر

طول 
داخلی 
استاتور 

cm به

طول 
هسته 
cm به

طول 
بوبین 

کوچک 
cm به

طول 
بوبین 

متوسط 
cm به

طول 
بوبین 
بزرگ 
cm به

تعداد 
دور 

بوبین 
کوچک

تعداد 
دور 

بوبین 
متوسط

تعداد 
دور 

بوبین 
بزرگ

گام 
بوبین 
کوچک

گام 
بوبین 
متوسط

گام 
بوبین 
بزرگ

قطر 
سیم 
مسی 
mm به

قدرت 
استاتور 
بر حسب 

اسب 
بخار

_9۰/4۰۱ ـ 8۱ ـ ۷۲ ـ 8/93/۷۵۱8/۵۲۲/۵۲6۲۰3۵3۵3
4

_9۰/۵۰۱ ـ 8۱ ـ ۷۲ ـ 8/94/3۲۰۲4۲8۱83۵343
3

_9۰/۵۰۱ ـ 8۱ ـ ۷۲ ـ 8/9۵/4۲۲/۵۲۲/۵۲9۲۱3۵343
۲

_9۰/۵۵3 ـ 8۱ ـ ۷۲ ـ 8/9۵/4۲۲/۵۲۵/۵۲9۲4۲۰۲۰3
4

جدول68ـ کالس عایق ها

حداکثر دماکالس حرارتی یا عایقی

X یا )Y(9۰۰

A۱۰۵۰

E۱۲۰۰

B۱3۰۰

F۱۵۵۰

C۱8۰۰

H۲۱۰۰
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جدول68ـ انواع کنتاکتورها

IEC 60947-4-1 رده بندی بهره برداری از کنتاکتورها مطابق استاندارد

نوع کاربردکنتاکتورنوع بار 

AC

AC-1بارهای غیرالقایی یا اندکی القایی ـ کوره مقاومتی

AC-2 موتور روتور سیم پیچی: راه اندازی ـ خاموش کردن

AC-3موتور روتور قفسی: راه اندازی ـ خاموش کردن حین کار

AC-4 موتور روتور قفسی: راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم، تغییر
جهت ـ ترمز

AC - 5a قطع و وصل المپ های تخلیه در گاز

AC-5bقطع و وصل المپ های رشته ای

AC-6aقطع و وصل بانک های خازنی

AC-6bقطع و وصل برای ترانسفورماتورها

AC-7aبارهای کم القایی لوازم خانگی مثل هم زن و مخلوط کن

AC-7bبارهای موتوری لوازم خانگی مثل هواکش ها و جاروی برقی مرکزی

AC-8a فرمان موتور کمپرسورهای خنک ساز کاماًل بسته با وصل مجدد دستی
رهاساز اضافه بار

AC-8b فرمان موتور کمپرسورهای خنک ساز کاماًل بسته با وصل مجدد دستی
رهاساز اضافه بار

DC

DC-1بارهای القایی یا اندک القایی ـ کوره مقاومتی

DC-3 موتورهای شنت: راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم. تغییر جهت
ـ ترمز دینامیکی 

DC-5 موتورهای شنت: راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم. تغییر جهت
ـ ترمز دینامیکی 

DC-6 قطع و وصل برای المپ های رشته ای
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ـ  v 415جریان کنتاکتورجریان بی متالجریان فیوز ـ  v 220ولتاژ  v 380ولتاژ 440 ولتاژ 240
AAAHPKWHPKWHPKW
۱/69۰/۵۰/3۷ـ۲۱

۲/۵9۰/۷۵۰/۵۵۰/۵۰/3۷ـ4۱/6ـ۲
۲/۵9۱۰/۷۵۱۰/۷۵ـ4۱/6ـ۲
49۱/۵۱/۱۱/۵۱/۱۰/۷۵۰/۵۵ـ  6۲/۵  ـ4
49۲۱/۵۲۱/۵۱۰/۷۵ـ4۲/۵ـ6
693۲/۲3۲/۲۱/۵۱/۱  ـ84  ـ6

694343۲۱/۵  ـ۱۲4ـ  8
ـ  ۱۲۵/۵ـ  8   89۵3/۷
۱۰۱6۵/۵43۱/۲ـ۱۲۷ـ۱۰
۱3۱6۷/۵۵/۵۵/۷۵/۵43ـ۱6۱۰ـ۱۲
۱۵۱6۱۰۷/۵۱۰۷/۵۵/۵4ـ۲۰۱3ـ۱6
۱8۱6۱۲/۵9ـ۲۰۱3ـ۱6
۲۵۲۵۱3/۵۱۰۷/۵۵/۵ـ  ۲۵۱8ـ۲۰

۲۵۲۵۱۵۱۱۱۵۱۱ـ  ۲۵۱8
3۲4۰۲۰۱۵۲۰۱۵۱۰۷/۵ـ4۰۲3ـ3۲

4۰4۰۲۵۱8/۵۲۵۱8/۵۱3/۵۱۰ـ4۰3۰
4۰4۰3۰۲۲۱۵۱۱ـ4۰3۰

ـ  6338  ـ۵۰   ۵۰633۵۲۵3۰۲۲
ـ  6348   ۵۷63۲۰3۰۲۰۱۵
ـ  6348   ۵۷634۵334۰3۰۲۵۱8/۵
ـ  63۵۷   6663۵۰3۷
8۰8۰6۰4۵۵۰3۷3۰۲۲  ـ8۰66

۱۰۵۱۲۵۷۰۵۰6۰4۵ـ  ۱۰۰۷۵
۱۲۵۱۲۵8۰۵9۷۵۵۵4۰3۰ـ  ۱۲۵9۵
۱۲۵۱۲۵9۰6۵ـ  ۱۲۵9۵
۱6۰۲۰۰۱۰۰۷۵۱۰۰۷۵۵۰3۷ـ۱6۰۱۲۰
۱6۰۲۰۰6۰4۵ـ۱6۰۱۲۰
9۵۲۵۰ـ  ۲۰۰۲۰۰۱۲۵9۰۱۲۵9۰۵۵ـ  ۲۰۰۱۵۰
۲۵۰۲6۰۱۵۰۱۱۰۱۵۰۱۱۰ـ۲۵۰۱6۰
۲۵۰۲6۰۱۷۵۱3۲ـ۲۵۰۱6۰
3۱۵۲6۰۲۰۰۱۵۰۱۷۵۱3۲۱۰۰۷۵ـ۲۵۰۲۰۰
4۰۰4۵۰۲۲۵۱6۵۲۲۰۱6۰۱۲۵9۰ـ3۱۵۲۵۰
4۰۰4۵۰۲۵۰۱8۵۱۵۰۱۰۵ـ4۰۰۲۵۰
ـ  4۰۰3۱۵   ۵۰۰4۵۰3۰۰۲۲۰۲۷۰۲۰۰
ـ  4۰۰3۱۵   ۵۰۰4۵۰3۵۰۲۵۰3۰۰۲۲۰۱۷۵۱3۵
63۰63۰4۰۰۲9۰3۵۰۲9۰۲۲۰۱6۰  ـ63۰4۰۰
ـ 63۰۵۰۰   8۰۰63۰43۰3۱۵

جدول انتخاب کنتاکتور، بی متال و فیوز
جدول 2ـ68ـ برای استفاده موتورهایی که به صورت مستقیم )یک ضرب( به شبکه متصل می شوند
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جدول 69ـ ابعاد استاندارد تابلوهای دیواری و ایستاده

عرض تابلو ردیف
)میلی متر(

ارتفاع تابلو 
عمق تابلو )میلی متر()میلی متر(

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ۱۲۵۰3۵۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ۲3۰۰4۰۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ34۰۰۵۰۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ44۰۰6۰۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ۵۵۰۰۷۰۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ66۰۰8۰۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ۷۷۰۰9۰۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ88۰۰۱۰۰۰3۰۰

۱۵۰ـ۲۰۰ـ۲۵۰ـ99۰۰۱۱۰۰3۰۰

جدول 70ـ ابعاد استاندارد سلول های ایستاده

عرض تابلو ردیف
)میلی متر(

ارتفاع تابلو 
)میلی متر(

عمق تابلو 
)میلی متر(

پایة شاسی 
)میلی متر(

ارتفاع تمام شده 
)میلی متر(

۱6۰۰۲۰۰۰6۰۰

۲۱۰۰ـ۱۰۰۲۲۰۰ـ۲۰۰ ۲8۰۰۲۰۰۰6۰۰

38۰۰۲۰۰۰8۰۰
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جدول71ـ استاندارد های قطعات مورد نیاز در تابلوسازی برق

جدول72_ انتخاب وسایل فرمان و حفاظت تابلوهای سیستم موتورهای سه فاز برقی
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ادامه جدول72

ادامه جدول72

ادامه جدول72
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ادامه جدول72

ادامه جدول72
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ادامه جدول72

ادامه جدول72
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ادامه جدول73ـ اندازه شینة مورد نیاز در تابلو
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جدول74ـ مشخصات خازن های کتابی 400  ولت 50 هرتز

)kg( وزن)mm( )(ابعاد ) پهنا × طول × ارتفاعA( جریان نامی)Kvar( قدرت

3/6۰۰۲۵۰ × ۲4۰ × ۷۵۷/۲۵

3/8۰۰۲۵۰ × ۲4۰ × ۷۵۱۰/8۷/۵

4/3۰۰۲۵۰ × ۲4۰ × ۷۵۱4/4۱۰

4/۵۰۰۲۵۰ × ۲4۰ × ۷۵۱8۱۲/۵

4/6۰۰۲۵۰ × ۲4۰ × ۷۵۲۱/۷۱۵

6/3۰۰۲۵۰ × ۲4۰ × ۷۵۲8/8۲۰

۷/۱۰۰۲۵۰ × 38۰ × ۱۰۰36۲۵

8/3۰۰۲۵۰ × 38۰ × ۱۱۵43/۲3۰

9/8۰۰۲۵۰ × 38۰ × ۱3۰۵۷/64۰

۱۱/3۰۰۲۵۰ × 38۰ × ۱۷۰۷۲۵۰

۱3/4۰۰۲۵۰ × 38۰ × ۱9۰86/46۰

جدول75ـ انتخاب فیوز و کنتاکتور مناسب برای هر ظرفیت

)AC3( حداقل جریان کنتاکتور)A( فیوز مناسبCurrent )A()Kvar( قدرت

۱۲ A۱۰ A۷/۲۵

۱8 A۱6 A۱۰/8۷/۵

۲۵ A۲۰ A۱4/4۱۰

3۲ A۲۵ A۱8/۰۵۱۲/۵

6۵ A۵۰ A36/۱۲۵

۱۱۵ A۱۰۰ A۷۲/۲۵۰

۱8۵ A۱6۰ A۱۰8/۲۷۵

۲۲۵ A۲۰۰ A۱44/3۱۰۰
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 )f = tan φ 1 . - tan φ 2( f یا K جدول 76ـ فاکتور

ضریب توان واقعیضریب توان مطلوب

۱/۰۰۰/98۰/9۵۰/9۲۰/9۰۰/8۵۰/8۰cos  φtan   φ

3/۱8۲/98۲/8۵۲/۷۵۲/۷۰۲/36۲/43۰/3۲/۱8
۲/96۲/۷6۲/63۲/۵۲۲/48۲/34۲/۲۱3/3۲۲/96
۲/۷۷۲/۵6۲/44۲/34۲/۷8۲/9۵۲/۰۲3/363/34
۲/۵9۲/39۲/۲6۲/۱۷۲/۱۰۱/9۷۱/84۰/36۲/۵9
۲/43۲/33۲/۱۱۲/۰۱۱/9۵۱/8۱۱/68۰/38۲/43
۲/۷9۲/۰9۱/96۱/8۷۱/8۱۱/6۷۱/۵43/4۰۲/۲9
۲/۱6۱/96۱/83۱/۷3۱/86۱/۵4۱/6۱43۰۲/۱6
۲/۰4۱/84۱/۷۱۱/6۱۱/۵6۱/43۱/۲9۰/44۲/۰4
۱/93۱/۷3۱/6۰۱/۵۰۱/4۵۱/3۱۱/۱8۰/46۱/93
۱/83۱/6۲۱/۵۰۱/4۰۱/34۱/۲۱۱/۰8۰/48۱/83
۱/۷3۱/۵3۱/4۰۱/3۱۱/۲۵۱/۱۱۰/98۰/۵۰۱/۷۲
۱/64۱/44۱/۲۱۱/۲۲۱/۱6۱/۰3۰/89۰/۵۲۱/64
۱/۵6۱/۲6۱/۲۲۱/۱۲۲/۰۷۰/94۰/8۱۰/۵4۱/۵6
۱/48۱/۲8۱/۱۵۱/۰۵۱/۰۰۰/86۰/۷3۰/۵6۱/48
۱/4۰۱/۲۰۱/۰8۰/98۰/9۲۰/۷8۰/6۵۰/۵8۱/4۰
۱/33۱/۱۲۱/۰۰۰/9۱۰/8۵۰/۷۱۰/۵8۰/6۰۱/33
۱/۲۰۱/۱۰۰/9۷۰/8۷۰/8۱۰/68۰/۵۵۰/6۱۱/۲۰
۱/۲۷۱/۰6۰/9۲۰/89۰/۷8۰/6۵۰/۵۲۰/6۲۱/۲۷
۱/۲3۱/۰3۰/9۰۰/8۱۰/۷۵۰/6۱۰/۱8۰/63۱/۲3
۱/۲۰۱/۰۰۰/8۷۰/۷۷۰/۷۲۰/۵8۰/4۵۰/64۱/۲۰
۱/۱۱۰/9۰3/۷8۰/68۰/63۰/49۰/36۰/6۷۱/۱۱
۱/۰8۰/88۰/۷۵۰/6۵۰/۵9۰/46۰/36۱/68۱/۰8
۱/۰۵۰/8۵۰/۷۲۰/6۲۰/۵6۰/43۰/3۰۰/69۱/۰۵
۱/۰۲۰/8۲۰/69۰/۵9۰/۵4۰/4۰۰/۲۷۰/۷۰۱/۰۲
۰/99۰/۷9۰/66۰/۵۷۰/۵۱۰/3۷۰/۲4۰/۷۱۰/99
۰/96۰/۷6۰/64۰/۵4۰/48۰/34۰/3۱۰/۷۲۰/96
۰/94۰/۷6۰/6۱۰/۵۱۰/4۵۰/3۷۰/۱9۰/۷3۰/94
۰/9۱۰/۷۱۰/۵8۰/48۰/۲۲۰/۲9۰/۱6۰/۷4۰/9۱
۰/88۰/68۰/۵۵۰/۲6۰/۲۰۰/۲6۰/۱۲۰/۷۵۰/8۷
۰/86۰/6۵۰/۵۲۰/۱۲۰/۲۷۰/۲۲۰/۱۱۰/۷6۰/86
۰/83۰/6۲۰/۵۰۰/۱۰۰/۲۲۰/۲۱۰/۰8۰/۷۷۰/8۲
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1ـ ولتاژ تماس و ولتاژ گام:

ج
)شکل ۱(

الف

ب

ولتاژ تماس: اختالف پتانسیل ایجاد شده در بدن را هنگام برق گرفتگی، ولتاژ تماس 
می گویند. ولتاژ گام: اگر اختالف پتانسیل ایجاد شده V۱ و V۲ روی دو پای فردی باعث 

عبور جریان از بدن او شود، به این ولتاژ، ولتاژ گام گفته می شود )شکل ۱(.

2ـ دیاگرام ها و منحنی ها و شماهای فنی
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2ـ شما هاي فني  وحقيقي قطعات الكتريكي

شکل2 ـ عالمت اختصاری پریز تلفن و آنتن

شکل 3ـ عالئم اختصاری پریز با اتصال زمین

شکل 4ـ عالمت اختصاری کلید دوبل

شکل ۷ـ شماهای فنی و حقیقی کلید تبدیلشکل 6ـ عالئم اختصاری کلید یک پل

شکل 5 ـ عالئم اختصاری چک

الف( شمای حقیقی   ب( شمای فنی  الف( شمای حقیقی   ب( شمای فنی  

الف 

ب 

الف ـ شمای فنی

الف ـ شمای فنی

ب ـ شمای حقیقی

ب ـ شمای حقیقی

شمای فنی پریز تلفن 

شمای فنی پریز آنتن 

شکل  ۸ـ فاصلۀ استاندارد پریزها و کلیدها

ب ـ شکل ظاهری چکالف ـ عالمت اختصاری

اندازه ها و فواصل معمول 
در سیم کشی ها
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3ـ شماي حقيقي و فني مدار هاي الكتريكي سيم كشي مسكوني

شکل ۱۰ـ شمای حقیقی مدار کلید یک پل

شکل 9ـ شمای فنی سامانه فتوولتاییک

شکل ۱۱ـ شمای فنی مدار کلید یک پل

شکل ۱۲ـ شمای مسیر جریان

مدول خورشيدی

كنترل شارژ

اينورتر

1 2

3

4
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شکل ۱3ـ مدار المپ فلورسنت با 
کلید یک پل و پریز

شکل ۱4ـ شمای فنی مدار کلید دوبل

شکل ۱6  ـ شمای مسیر جریان کلید دوبلشکل ۱۵ـ شمای حقیقی مدار کلید دوبل

شکل ۱۷ـ شمای فنی کلید تبدیل
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شکل ۱8ـ شمای حقیقی کلید تبدیل

شکل ۱9ـ شمای مسیر جریان کلید تبدیل

شکل ۲۰ـ شمای یک خطی رله راه پله
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شکل ۲۱ـ شمای حقیقی رله راه پله

شکل ۲۲ـ مسیر جریان رله راه پله

شکل ۲3ـ انواع اتصال زمین

0/5    1m 0/5    1m 0/5    1m

عامل زمین
عامل زمین نواریعامل زمین لوله ایصفحه ای

شعاعی حلقوی شبکه ای
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)RCD( شکل ۲4ـ عملکرد رله

شکل ۲۵ـ پالک مدول خورشیدی
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شکل ۲۷ـ خطوط فشاری متوسط و ضعیف هوایی برق

شکل ۲6ـ اطلس تابش خورشید در ایران

)20KV( خط فشار متوسط

خط فشار ضعیف 

ترانسفورماتور کاهنده 
)20 KV /280 V(

خط فشار ضعیف 
)280/220(
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4ـ مراحل تنفس مصنوعي:

ب( واردکردن مجرای هواالف( بازکردن مسیر گلو

د( دمیدن در مجرای هواج( جلوگیری ازخارج شدن هوا

و( بازکردن مسیرهواهـ( طرز قرار دادن مصدوم 

ح( بیرون راندن هواز( دمیدن

شکل ۲8ـ مراحل تنفس مصنوعی
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اندازه گیری ولتاژ بین دوفاز و فاز نولاندازه گیری ولتاژ بین دوفاز

شکل ۲9ـ اندازه گیری ولتاژ

شکل 3۰ـ کلید ولت متر

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
L3

−
N

L2
−

N

L1
−

N
O

FF

L
1

−
L

2

L
2

−
L

3

L
3

−
L

1

V

L

1

L

2

L

3

N

L1−N
OFF

L2−N

L3−N

L1−L

L2−L

L3−L

2

3

1

1 2 3

V

1

2

3

4

5

6

7

8

L1 L2 L3

L2
−

L3
L 3

−
L1

L 1
−

L2

شکل3۲ـ شماي حقیقي کلید دستي 
چپ گرد ـ راست گرد

شکل33ـ شماي حقیقي کلید راه اندازي 
ستاره ـ مثلث

کلید ولت متر با قابلیت اندازه گیری ولتاژهای خازن و خطیکلید ولت متر با قابلیت اندازه گیری ولتاژ خطی

شکل3۱ـ شماي حقیقي کلید دستي راه اندازي 
الکتروموتور یک فاز
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O

z

شکل34ـ شماي حقیقي کلید دستي چپ گرد ـ 
راست گرد یک فاز

شکل3۵ـ شماي مداري و فني کلید چپ گرد ـ 
راست گرد یک فاز

L

U

YX

V W

Z

R O

380/220v3 ~ /MP/ SL −50HZ

SL
MP
T
S
R

شکل36ـ شماي حقیقي اتصال موتور سیم پیچ جداگانه 
IEC دو سرعته در استاندارد

شکل3۷ـ شماي حقیقي چپ گرد ـ راست گرد 
VDE استاندارد قدیم
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R
S
T

MP
SL

O I II
Ub

R

Ua

Vb

S

Va

Wb

T

Wa

M

U
a

V
a

W
a

U
b

V
b

W
b

4/
2

P

3~ / MP/SL − 50Hz 380/220
v z

4

3

5

4

7

II
I

O

M
3
4/2P

380 /220 v3 ~/MP/SL −50Hz

II
I

O

M

3

4

3

2

5

380/220v3 ~ N / PE −50Hz

4

8/6 P

شکل38ـ راه اندازي موتور با دو سیم پیچ جدای 
VDE دو  سرعته با اتصال ستاره در استاندارد

شکل39ـ شماي حقیقي مدار داالندر در 
VDE استاندارد قدیم

شکل4۱ـ شماي فني مدار داالندر در 
استاندارد VDE قدیم

شکل4۰ـ شماي فني موتور دو سرعته با دو سیم 
IEC پیچ جدا در استاندارد
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R
O

L

M
3

z3 50 380/220

1

1 1

1

0 1 2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1622

2

IEC شکل4۲ـ شماي فني استاندارد

مصرف کننده تکفازمصرف کننده تکفازمصرف کننده تکفاز

IEC شکل43ـ شماي حقیقي مدار داالندر در استاندارد

U1 V1 W1

U2 V2 W2

L1 L2 L3
U1

V1
W1

U2V2

W2

L1

L2

L3

N

U1 V1 W1

U2 V2 W2

L1 L2 L3L1 L2 L3

U2

W2
V2U1

W1

V1

شکل44ـ مداري اتصال ستاره



101

شکل4۵ـ شمار حقیقی، فنی کلید صفر ـ یک
VDE شماي حقیقي استاندارد قدیمIEC شماي فني استاندارد

Z U W V

1 5 10 15 20 25 35

شکل46ـ شمای گسترده الکتروموتور سه فاز دو دور داالندر با 4 قطب و 8 قطب

شکل4۷ـ شمای گسترده موتور یک فاز با 4 قطب و 36 شیار
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U Z V W X Y

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

شکل48ـ شمای گسترده سیم پیچي به صورت زنجیره اي یک طبقه

YXWVZU

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

q گام کوتاه
2  

شکل49ـ شمای گستردة سیم پیچي موتور سه فاز با 36 شیار و 6 قطب

U W V Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

شکل۵۰ـ شمای گستردة موتور یک فاز 4 قطب و 36 شیار )متحدالمرکز(
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شکل۵۲ـ شمای گستردة الکتروموتور سه فاز 4قطب 36 شیار )زنجیري(

شکل۵۱ـ نحوة قرار دادن بازوهاي کالف در شیارها

YXWVZU

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

شکل۵3 ـ شمای گستردة موتور سه فاز دو دور داالندر با اتصال مثلث

شکل۵4ـ شمای گستردة سیم پیچي موتور سه فاز با 36 شیار و 4 قطب دو طبقه با گام کوتاه 
U Z V W X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 2624 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1
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U Z V W X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

X YWVZU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 2 3 4 5 6 7 8 9 301 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

گام کوتاه
 

q
2

شکل ۵6ـ شمای گستردة سیم پیچي موتور سه فاز با 36 شیار 6 قطب یک طبقه 

شکل۵۵ـ شمای گستردة سیم پیچي موتور سه فاز با 36 شیار 6 قطب و ۱ کالف ذوزنقه اي

شکل۵۷ ـ موتور یک فاز U۱.U۲ شمای سیم پیچ اصلی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

W Z

شکل۵8ـ شمای گستردة سیم پیچ راه انداز با ۲ قطب و 36 شیار یک فاز)کولر(
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W1

U2

U1 V1

W2V2

R

TS

V1

T

R

S

W1

U1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

W Z

U W V Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

شکل۵9ـ شمای سیم پیچی موتور سه فاز در دور )داالندر( با 4 یا 8 قطب و 36 شیار

شکل6۰ـ اتصال مثلث با دور کم و قطب زیاد و اتصال ستاره دوبل با دور زیاد و قطب کم

شکل6۱ـ شمای گستردة سیم پیچ راه انداز با 4 قطب و ۲4 شیار یک فاز

شکل6۲ـ شمای گستردة موتور یک فاز با 4 قطب و ۲4 شیار
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U W V Z
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U V

شکل63ـ شمای گستردة موتور یک فاز با 6 قطب و 3۰ شیار

شکل64ـ ترتیب قرارگیري کالف ها در موتور سه فاز و سربندي متحدالمرکز

شکل6۵ـ شمای گسترده سیم پیچ اصلي با 4 قطب و ۲4 شیار تک فاز
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ZUW V
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VU
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

W Z

شکل66ـ شمای گستردة موتور یک فاز با ۲ قطب و ۲4 شیار

شکل6۷ـ شمای گستردة سیم پیچ اصلي با 6 قطب و 3۰ شیار یک فاز

شکل68ـ شمای گستردة سیم پیچ اصلي با ۲ قطب و 36 شیار

شکل69ـ شمای گستردة موتور یک فاز با 4 قطب و ۲4 شیار
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W Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

شکل۷۰ـ شمای گستردة سیم پیچ راه انداز با 6 قطب و 3۰ شیار یک فاز

WU1

U2 V2

1 2 � � � � � � �1� 1 2 � � � � � � �2� 1 2 � �

�V1

شکل۷۱ـ شمای گسترده موتور یک فاز با دو دور کولر و ۲4 شیار

شکل۷۲ـ شمای گسترده سیم پیچ اصلي با 6 قطب و ۲۰ شیار یک فاز 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

U1 V1

شکل ۷3ـ شمای گسترده سیم پیچ دور کند با 6 قطب و ۲4 شیار یک فاز )کولر(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4

U2 V2

شکل۷4ـ شمای گسترده با سیم پیچ دور تند با 4 قطب و ۲4 شیار یک فاز )کولر(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

U1 V1

شکل۷۵ـ شمای گسترده سیم پیچ دورکند با 6 قطب و 36 شیار یک فاز )کولر(
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4

W Z

شکل۷6ـ شمای گسترده سیم پیچ راه انداز با 4 قطب و ۲4 شیار یک فاز )کولر(

شکل۷۷ـ شمای گسترده سیم پیچ راه انداز با ۲ قطب و ۲4 شیار یک فاز )کولر(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

U1 V1

شکل۷8ـ شمای گسترده سیم پیچ دور تند با 4 قطب و 36 شیار یک فاز )کولر(

شکل۷9ـ ورق هسته الکتروموتور کولر و شیار شروع سیم پیچ
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U W V Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

شکل8۰ـ شمای گسترده موتور یک فاز با 4 قطب و36شیار

شکل 8۱ـ موتور یک فاز با دو ولتاژ کار

C

(b)

220V

C

(a)

110V

راه اندازراه انداز

اصلی

اصلی

اصلی

اصلی

C

220V

سیم پیچ  اصلیسیم پیچ راه انداز

سیم پیچ اضافی

مشترک

دور کند

دور تند

شکل8۲ـ موتور دو دور با سیم پیچ تعدیل ولتاژ یک فاز
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شکل83ـ مدار اتصال سیم پیچ هاي اصلي راه انداز و کلید موتور با دو دور )کولر(

اندازه و مقادیر نصب قطعات ردیابي و اعالم حریق
الف( شستي و دتکتور

شکل8۵ـ محدوده نصب دتکتور دودي و حرارتي

شکل86ـ ارتفاع نصب آژیر اعالم حریق 

شکل84ـ محل و ارتفاع نصب شستي اعالم حریق

شکل8۷   ـ محل نصب دتکتور از سقف و هر مانع دیگر
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ب( انواع سیستم هاي اعالم حریق

شکل89  ـ سیستم نوع  ۲L )تشخیص خودکار براي موتورخانه ها و اتاق هاي خواب(

شکل88  ـ سیستم نوع L ۱ )تشخیص خودکار )اتوماتیک( براي کلیة فضاها(
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شکل۹0ـ  سیستم نوع  3L )تشخیص خودکار براي مسیرهاي فرار و اتاق هاي منتهي به مسیر فرار(

شکل۹1ـ سیستم نوع  4L )تشخیص خودکار براي مسیرهاي فرار(
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شکل۹2ـ سیستم نوع L 5 )فضاهاي با خطر حریق باال(

M)شکل۹3ـ سیستم هاي دستي )غیرخودکار
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شکل94ـ میزان افت صدا )دسي بل( برحسب فاصله )متر( به صورت شعاعي 

1 2 3 4
 dB9٠  dB84  dB78

(متر)
منبع صدا

شکل9۵ـ ارتباط شدت صدا و توان بلندگو

شکل96ـ ارتباط فاصله از منبع صدا و مقدار افت صدا 
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شکل97ـ ارتباط توان و تعداد بلندگو و محدوده پوشش صدا 

فاصله تقریبی پوشش داده شده توسط بلندگو بر حسب متر تعداد توان بلندگوی بوقی

۲۰۰m

3۰۰m

4۰۰m

6۰۰m

۱
۲
3
4

3۰W

3۵۰m

۵۰۰m

۷۰۰m

۱۰۰۰m

۱
۲
3
4

۵۰W

اندازه ها و مقادير در آيفون تصويري

شکل98ـ ارتفاع نصب پنل دم در ورودي ساختمان )برحسب سانتي متر(
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شکل99ـ سیم کشي آیفون تصویري
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 صفحه جلو درب ساختمانگوشی طبقه اولگوشی طبقه دوم گوشی طبقه سومگوشی طبقه چهارم

واحد تغذیه
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شکل۱۰۰ـ مسیر سیم کشي آیفون براي چند واحد                                             

گوشی واحد سوم

گوشی واحد اول

 صفحه جلو درب 
ساختمان

گوشی واحد چهارم

گوشی واحد دوم
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شکل۱۰۱ـ سیم استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق ـ نوع سه فاز.                                             
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شکل ۱۰۲ـ شماتیک سیستم توزیع نیروی برق در سطح. 
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شکل ۱۰3ـ تابلوی اصلی
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شکل ۱۰4ــ شماتیک توزیع نیروی برق در ارتفاع.
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شکل ۱۰۵ـ شماتیک تابلوی اصلی توزیع نیروی برق سیستم تهویه مطبوع و هواکشها.
)برای سیستم قطع خودکار جریان هوای هر منطقه در صورت عملکرد اعالم حریق آن منطقه در مواقع 

آتش سوزی(
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شکل ۱۰6ـ انواع رله های قابل برنامه ریزی و نوع برنامه

شکل ۱۰۷ـ ارتباط داخلی رله های قابل برنامه ریزی
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شکل ۱۰8ـ عملگرها و نوع برنامه
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شکل ۱۱۰ـ کلید مینیاتور خودکار و شمای فنی آن

شکل 109ـ توابع عمومی )GF( در صفحه نمایش
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شکل ۱۱۱ـ انواع راه اندازی موتور الکتریکی

شکل ۱۱۲ـ منحنی انواع کلیدهای مینیاتور خودکار
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شکل ۱۱3ـ نمودار ساعت تشخیص اتصاالت سه شاخه و پنج شاخه )تک فاز و سه فاز(

شکل ۱۱4ـ شینه بندی ستاره ـ مثلث
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شکل ۱۱6ـ ستاره ـ مثل چپ گرد و راست گرد

شکل ۱۱8ـ چیدمان عمومی مدار ستاره ـ مثلث چپگرد ـ راستگرد قدرت مستقل

IP شکل ۱۱۵ـ درجه حفاظت

شکل ۱۱۷ـ چیدمان عرض و طول
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شکل ۱۱9ـ جانمایی در شینه بندی تابلو

شکل ۱۲۰ـ تقسیم بندی انواع تابلو

تابلوی موقت کارگاهی

تابلوی برای تاسیسات خاص

تابلوی توزیع معمولی

تابلوی قدرت توزیع تابلوی مجرای شیشه ای

تابلوی قدرت کلید و کنترل آالت
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شکل ۱۲۱ـ مدار راه اندازی موتور سه فاز کنترل از دو نقطه
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شکل ۱۲۲ـ مدار یکی پس از دیگری
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شکل ۱۲3ـ مدار چپ گرد ـ راست گرد با حفاظت کامل
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شکل ۱۲4ـ مدار چپ گرد ـ راست گرد سریع
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شکل ۱۲۵ـ  مدار چپ گرد ـ راست گرد )نوع دیگر(
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شکل ۱۲6ـ راه اندازی ستاره مثلث اتوماتیک
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واژگان تخصصي بخش اول

انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 Low Current
Systems

سیستم های جریان 
ضعیف

Network Crimp Tools آچار پرس شبکه 
)سوکت زن(

Coaxial Cable کابل هم محور BNC crimp Tools BNC آچار پرس

 UTP
 )Unshielded
Twisted Pair)

Cable

کابل UTP )زوج 
تابیده بدون حفاظ(

Hexagonal crimper پرس 6 گوش زن

 STP )Shielded
Twisted Pair(

Cable

کابل UTP )زوج 
تابیده حفاظ دار( Punch Krone Tools آچار پانچ کرون

Shield حفاظ )زره( BNC)Bayonet Neill–
Concelman(

یک نوع فیش
مخفف نام سازندگان 

آن است

Insulation عایق  RCA)Radio Corporation
of America(

یک نوع فیش
مخفف کلمات داخل 

پرانتز

Sheath )jackat( غالف )روپوش( IECـTV Connector IEC اتصال تلویزیونی

 Category5
)Cat5( رسته۵ )کت۵( Fـtwist on  F پیچی

 Thicker copper
Core

مغزی مسی ضخیم FـCrimp on F پرسی

 Thinner copper
Core

مغزی مسی نازک BNC solder BNC لحیمی

Foil Shielding حفاظ فویل دار BNC patch Cable BNC فیش کابل

 Braided
Shielding

حفاظ بافته BNCـFemale to RCA ـ
 Male Adapter

 BNC مبدل مادگی
RCAبه نری
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 Braided
Shielding

حفاظ بافته Rouler door درهاي کرکره اي

 fire resistant
cable

کابل مقاوم در برابر 
حریق

 sliding automatic door
operator

عملکرد در خودکار 
کشویي

Intercom System در بازکن Video Door Entry دربازکن تصویری

Electric Lock قفل برقی Door station صفحه جلوی در

Microphone میکروفن Handset گوشی

Camera دوربین Doorbell زنگ در ورودی

Resolution وضوح تصویر Residential monitor station

 Contrast
Brightness

روشنایی تصویر Residential station تابلوی داخل 

Master monitor 
station

ایستگاه پایش اصلی Power Supply منبع تغذیه

Sub master 
monitor station

ایستگاه پایش زیر 
مجموعه اصلی Mounting positions وضعیت های نگهداری

call button panel دکمه صحبت پانل image view area ناحیه تصویر

 Door Release
Button

دکمه بازکن در Entrance Station ایستگاه ورودی

Sectional door
درهای سقفی چند 

تکه Call talk LED
ال ای دی هنگام 

صحبت

Swing door درهای لوالیی Siliding door درهای کشویی

 Fire Alarm
System

سیستم اعالم حریق Ionization Smoke Detector دتکتور دودی یونی
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 Detection
System

سیستم ردیابی 
)تشخیص(

 Optical)Photoelectric(
Detector

دتکتور نوری

 Manual Call
Point)MCP( شستی اعالم حریق Heat Detector دتکتور حرارتی

 Fire Alarm
control panel

تابلو اعالم حریق Bell /Horn/ Speaker زنگ/ بوق/ بلندگو

 Conventional
 Circuit

مدار متعارف Strobe Light چراغ چشمک زن

 Automatic Fire
 Alarm

اعالم حریق خودکار  Remote Indicator
چراغ ریموت 

اندیکاتور

 Addressable
System

سیستم آدرس پذیر Beam Detector دتکتور پرتویی

Loop Circuit مدار حلقوی Indoor/Outdoor sounder آژیر داخلی/ بیرونی

EndـOfـ
 Line)EOL(

Device
قطعه انتهای خط Fix Detector آشکارساز ثابت

Base detector پایه دتکتور Rate Of Rise Detector دتکتور نرخ افزایشی

Battery Rack کابینت باتري Work time تایمر تنظیم زمان کار

 Automatic
 Voltage

 Regulation
)AVR(

تنظیم کننده اتوماتیک 
ولتاژ Pause Time

تایمر تنظیم زمان 
توقف

Gear –Motor دستگاه اصلی Power تریمر تنظیم زمان 
توقف

Flash–light المپ فالشر Memorization LED Selef
نشانگر شناسایی 

ریموت

Antenna آنتن Step مرحله
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Kry selector کلید استارت بیرونی Courtesy
محل اتصال المپ 

روشن 
یکسره

Photocell چشمی Open Gate LAmp
محل اتصال المپ 
روشن در حالت 

باز بودن در

Small column ستون نصب چشمی Kick back / extra ـ push
حالت پس زنی و 

فشار اضافی

Rack ریل Muinimodnoc حالت اشتراک

Limit Switch
براکت های تنظیم 

میکروسوئیچ Single Wing حالت تک لنگه

Warning Sign عالمت هشدار  Uninterruptable Power
Systems)UPS(

منابع تغذیه اضطراری 
بدون تأخیر

Stop Locks استپ مکانیکی On – Line UPS یو پی اس آن الین

Line Interactive
یو پی اس الین 

اینتراکتیو Off – Line
یو پی اس مصرف 

کننده

Entrer تأیید Tilt door
درهای زیر سقفی یک 

تکه چرخان

 USB )Universal
Serial Bus( نوعی فیش Roller door درهای کرکره ای

Keybord صفحه کلید PIR حسگرهای مادون 
قرمز

indictor نشانگر RX گیرنده

Pen drive/
 External hard

disk
حافظه خارجي TX فرستنده

 IR sensor
Extend cable

ir کابل سیار حس گر Transmiter فرستنده
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 DVR Remote
Control

کنترل دستگاه ضبط 
دیجیتال

Reciever گیرنده

Mother board برد اصلي Blinker/Flasher المپ چشمک زن

PVC پلی اتیلن کلراید Open Gatelamp
المپ نشانگر 

باز بودن در

Burglar System سیستم اعالم سرقت Courtesy Lamp
المپ های روشن 
کننده اطراف در

Duct detector دتکتور کانالی Backup Battery باتری پشتیبان

Smoke detector نشان گر دود Automatic Door Operators عملکرد در خودکار

Shock Sensor حسگر ضربه Glass break detector
آشکارساز شکست 

شیشه

Tamper دستکاری Motion Detector آشکارساز حرکتی

Microphone میکروفون Titi )Tilt) تیلت

VGA/ RGB صورت های ورودی Switcher انتخاب کننده تصویر

VGA/BNC صورت های کانکتور By pass کنار گذر

RS485 پورت ارتباطی Auto خودکار )اتوماتیک(

 Passive Infrared
Detector)PIR(

آشکارساز مادون قرمز 
پسیو

Home تصویر ثابت

Camera Housing کاور دوربین Audio کانال ورودی صدا

 Bracket_ Base _
Mount

پایه دوربین Video کانال ورودی تصویر

Controller کنترل کننده Quad کواد

Zoom اندازه Out نشان دهنده کانال

IRIS میزان عبور نور از لنز 
دوربین 

Freeze ثابت کردن
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 واژگان تخصصي بخش دوم 

انگلیسی فارسی

Addressable System سیستم آدرس پذیر

Addressable آدرس پذیر

AGC کلید کنترل بهره 
اتوماتیک

ALC کنترل نور خودکار

Alternating current 
(AC) :     جریان متناوب

AL کاید تعیین نوع 
خروجی

Ammeter آمپرمتر

Ampactiy جریان مجاز

Ampere آمپر

Amplifier تقویت کننده

Antenna آنتن

Approved By تصویر کننده

Arcing قوس

Assemble مونتاژ

ASTM : American 
Standard

استاندارد سیستم 
آمریکا

Audio کانال ورودی صدا

Auto iris دریچه نور

Auto IRiS اتصال سیم لنز

Autoiris لنزهای قابل تنظیم 
خودکار

Automatic Door 
Operators عملکرد در خودکار

Automatic Fire Alarm  اعالم حریق خودکار

Automatic Voltage 
Regulation)AVR)

تنظیم کننده 
خودکار ولتاژ

Auto اتوماتیک

Auto خودکار )اتوماتیک(

Backup Battery باتری پشتیبان

Backup باتری پشتیبان

Ballast باالست

Base detector پایه دتکتور

Base ـ mount ـ Bracket پایه دوربین

Bath حمام

Battery Rack کابینت باتری

Battery Rack کابینت باتري

Battery/
Fault Supply Power المپ
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BAT ترمینال اتصال 
باتری

Beam Detector آشکارساز دودی 
اشعه ای

Beam Detector دتکتور پرتویی

Beam sensor photo cell حسگرهای مادون 
قرمز

Bed خواب

Bench Grinder سنگ سنباده

Bend Conduit لوله خم کن

Bimetal دو فلزی

BLC کلید تنظیم نور 
زمینه

Blinker/Flasher المپ چشمک زن

Blinker المپ چشمک زن 
)فالشر(

Block Terminal بلوکي پیچي

BNC crimp Tools NCB آچار پرس

BNC patch Cable BNC فیش کابل

BNC solder BNC لحیمی

BNC)Bayonet Neill–
Concelman)

یک نوع فیش
مخفف نام 

سازندگان آن است

BNC یک نوع فیش

BNCـFemale to RCA ـ
Male Adapter 

مبدل مادگی 
BNC به نری

RCA

Bonding  هم بندی

Box junction جعبه اتصاالت

Bracket_ Base _ 
Mount پایه دوربین

Braided Shielding حفاظ بافته

BS : British Standard

Burglar System سیستم اعالم 
سرقت

Button ـ شستی دگمه 

Buzze بیزر

By pass کنار گذر

By pass بای پس

Cablex کابل

Cable کابل

Cadweld جوش انفجاری

call button panel دکمه صحبت پانل

Camera Housing کاور دوربین

Camera دوربین

Category5 )Cat5) رسته۵ )کت۵(

Caution توجه
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CCVE سیستم های 
تلویزیونی مدار بسته

CD Drive دریچه نور

CFL )compact 
Flourcent lamp)  المپ کم مصرف

Change over switch کلید تبدیل

Checked BY کنترل کننده

Circuit مدار

Client کارفرما

Coaxial Cable کابل هم محور

Com )Common) مشترک

Combination Pliers انبردست

Commercial تجاری

Compact fluorescent 
lamp

المپ فلورسنت

Conductor هادي ، رسانا

Conductor هادی

Conduit bender  لوله خم کن

Conduit  لوله فوالدي

Contrast Brightness روشنایی تصویر

Controller کنترل کننده

Conventional Circuit مدار متعارف

Conventional متعارف

Counter کنتور )شماره انداز(

Courtesy Lamp
المپ های 

روشن کننده 
اطراف در

Courtesy Lamp المپ های روشن 
کننده اطراف در

Courtesy
محل اتصال المپ 

روشن 
یکسره

CPR
 )…( احیای )قلبی 

– ریوی (   

Cross switch کلید صلیبی

Current جریان

Cutting Pilers سیم چین

Date تاریخ

De Scription شرح

Designed By طراح

Detail جزئیات

Detection System سیستم ردیابی 
)تشخیص(

Detector آشکار ساز

device )Rcd)
رله حافظ جان ـ 
رله محافظ جریان 

نشتی

Dialer تلفن کننده
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Dimmer دیمر ـ کنترل کننده 
شدت نور

Dimmer دیمر

Direct current )DC)  جریان مستقیم 

Disconnect قطع کردن

Door opener درب بازکن

Door Release Button دکمه بازکن درب

Door station صفحه جلوی در

Doorbell زنگ در ورودی

Doorbell زنگ خبر ، زنگ در 
ورودي

Double disc wall 
chaser

 فرز دوخط زن دیوار

DP ) Distribution 
Panel ) تابلوی توزیع :

Drawn By ترسیم کننده

Duct detector دتکتور کانالی

DVR Remote Control

DVR Remote Control کنترل دستگاه 
ضبط دیجیتال

Earthing System سیم اتصال زمین

Earth زمین

EE/AL کلید دو حالته

ELC شاتر الکترونیکی 
داخلی

ELC حسگر تصویری

Electric Lock قفل برقی

Electrical energy انرژی الکتریکی

Electrical Shock شوک الکتریکی

Electrician برق کار

EndـOfـLine)EOL) 
Device قطعه انتهای خط

Energy losses تلفات انرژی

Entrance Station

Entrer تأیید

Equipment grounding زمین کردن وسایل

Evacuate
شستی برای به صدا 

درآوردن آژیر به 
صورت دستی

Face plate صفحه کلید

Factory کارخانه

Fault Sounder المپ

Fault عیب

Ferrules بند پوتیني

Field رشته

Fire Alarm Control 
Panel تابلو کنترل مرکزی

Fire Alarm control 
panel تابلو اعالم حریق
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Fire Alarm System سیستم اعالم حریق

fire resistant cable کابل مقاوم در برابر 
حریق

Fire حریق

Fish Tap فنر سیم کشی

Fishtape فنر

Fix Detector آشکارساز ثابت

Fix ثابت

FIX آشکارساز ثابت

Flashـlight المپ فالشر

Flexible conduit  لوله فوالدي
خرطومي 

Flexible افشان

Fluorescent فلورسنت

Fluorescent فلوئورسنت

FOCUS نوعی شستی

Foil Shielding حفاظ فویل دار

Fork تیغه ای

Freeze ثابت کردن

Freeze ثابت کردن

Fuse فیوز

FـCrimp on F پرسی

Fـtwist on  F پیچی

Gas Detector آشکارساز گازی

Gear –Motor دستگاه اصلی

Glass break detector آشکارساز شکست 
شیشه

Ground fault اتصالي زمین

Ground rod    
میله زمین 

Ground wire 
سیم زمین 

Grounded wire سیم زمین شده

Grounding busbar شینه زمین

Grounding wire سیم زمین کردن

Grounding زمین کردن

Ground زمین

Hall پذیرایی

Halogen هالوژن

Handset گوشی

Harmonic power توانایی های هم 
خانواده

Hazards خطرات

Heat Detector آشکارساز حرارتی

Heat Detector دتکتور حرارتی

Heat sink گرماگیر

Hexagonal crimper پرس 6 گوش زن
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Hi )High) دور تند

High pressure پرفشار

High voltage ولتاژ زیاد

Home تصویر ثابت

Hose pipe لوله خرطومی

Hot wire سیم گرم یا فاز

Identified conductor
) CNE هادي 

زمین شده ، هادي 
معروف )طبق

IEC : International 
Elec.commion استاندارد بین المللی

IECـTV Connector اتصال تلویزیونی 
IEC

Ignitor ایگناتور

ILO : International 
Labour Organtion سازمان بین المللی 

کار

Imaging Device Pick 
Up حسگر تصویر

Impulse relay رله ضربه ای

IN Door آژیر داخلی

indictor نشانگر

Indoor/Outdoor 
sounder آژیر داخلی/ بیرونی

Infrar Flame /
Flame Detector Ultra 

Violet
آشکارساز شعله ای

Infrar Flame /
Flame Detector Ultra 

Violet
آشکارساز شعله ای

Install نصب

Insulation عایق

Intercom System درب بازکن

Ionization Smoke 
Detector دتکتور دودی یونی

Ionization آشکارساز دودی 
یونیزاسیون

IP )Ingress protection) درجه حفاظت

IR sensor Extend 
cable

کابل سیار حس گر 
ir

IRIS میزان عبور نور از 
لنز دوربین 

ISCED

ISCO : International 
Standard Occupation

Isco  (international  stan
dard  classpication  occ

upations)

ISEC

Joint اتصال

Junction box جعبه تقسیم

Key Rad صفحه کلید

Keybord صفحه کلید

Kick back / extra ـ 

push

 حالت پس زنی و
فشار اضافی
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Kitch آشپزخانه

Kry selector کلید استارت 
بیرونی

L )Line) خط

Label  برچسب حاوي نام

Ladder Cable نردبان کابل

Lampholder سرپیچ

Lamp المپ

Leakage Current جریان نشتی

Leaser Level Balance 
تراز لیزری 

LED )Limitting 

Electirc Diode) 
دیود نورانی

LED المپ نشانگر

Lighting fixture  انشعاب چراغ:

Lighting روشنایی

Limit Switch
 براکت های تنظیم

میکروسوئیچ

Line Interactive
 یو پی اس الین

اینتراکتیو

Lo )Low) دور کند

Load )بار مصرف کننده(

Lobby راهروي باز
Long nose )Needle 

nose ) Pliers 
دم  باریک

Loop Circuit مدار حلقوی

Low Current Systems
 سیستم های جریان

ضعیف

M TB)main Telephone 

Box) 
تابلوی اصلی تلفن

MAD

 دوربین های
 تشخیص دهنده

حرکت

Maine switch کلید اصلی

Maintain نگهداری

Main کلید اصلی کلید

Manual Call 

Point)MCP)
شستی اعالم حریق

Manual Call Point
 شستی های اعالم

حریق

Manual iris دریچه نور

Manual Iris

 لنزهای با امکان
 تنظیم دریچه نور

به طور دستی
Master monitor 

station

MCB)main circuit 

breaker)
کلید اصلي

Memorization LED 

Selef

 نشانگر شناسایی
ریموت

Memorization LED 

Selef

 نشانگر شناسایی
ریموت
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Mercury جیوه

Metal Halid متال هالید

Microphone میکروفون

Mini دوربین کوچک

Minor works خرده کاری

Module مهارت

Mother board برد اصلي

Motion Detector آشکارساز حرارتی

Motion Detector آشکارساز حرکتی

Mounting positions

Mouse نشانگر

Muinimodnoc حالت اشتراک

Multimeter مولتی متر

N )Neutral) نول )خنثي(

Neon نئون

Network Crimp Tools آچار پرس شبکه 
)سوکت زن(

Neutral busbar شینه نول ـ شینه 
زمین شده

Neutral نول )خنثی(

Noise ـ پارازیت نویز 

Normally Close )N.C) حالت عادی بسته

Normally Open )N.O) حالت عادی

Notifiable works کارهای اعالنی

Null ـ سیم نول نول 

)onsumer Unit fuse 
BoX )  تابلو فیوز

O . K . B )«Ocoupenci 
Kingstone 

Benchmark)

ارتفاع دست انداز )از 
لبه پنجره(

Off – Line یو پی اس مصرف 
کننده

On Mains المپ

On ـ Line یو پی اس آن الین

On – Line UPS یو پی اس آن الین

One pole switch کلید یک پل

Open Gate LAmp
محل اتصال المپ 
روشن درحالت 

باز بودن در

Open Gatelamp المپ نشانگر 
باز بودن در

Optical)Photoelectric) 
Detector دتکتور نوری

Optical آشکارساز دودی 
نوری

Out Door آژیر بیرونی

Outdoor محیط خارجی

Outlet box جعبه تقسیم

Outlet انشعاب ـ پریز
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outlet پریز

Out نشان دهنده کانال

Over load اضافه بار یا جریان 
بیش از ظرفیت

Panelboard تخته کلید ـ تخته 
فیوز ـ تابلوي برق

Pan پن

Passage way راهرو

Passive Infrared 
Detector)PIR)

آشکارساز مادون 
قرمز پسیو

Pause Time تریمر تنظیم زمان 
توقف

PCB برد الکترونیکی

PE )Protection 
Eearth) حفاظت زمین

Pen drive/External 
hard disk حافظه خارجي

Pen drive/External 
hard disk

PET تشخیص حیوانات 
خانگی

Ph : Phase  فاز

phase Indicator فازمتر

Phase xndcator 
Screwdriver فازمتر

Phillips Screwdriver پیچ گوشتی چهارسو

Photo cell فتوسل ـ باطري 
خورشیدي

photo relay رله نوری

Photocell چشمی

Pig tuil splice  اتصال سربه سر

Pin Hole دوربین پین هل

Pipe Cutter لوله بر

PIR)passive inferared 
sensor) حسگر مادون قرمز

PIR حسگر مادون قرمز

Play پخش

plug دوشاخه

Pole تیر برق

)-) Power ورودی برق منفی

)+) Power ورودی برق مثبت

Power )+)Out خروجی مثبت به 
آشکارساز بعدی

Power factor ضریب قدرت

Power Supply منبع تغذیه

Power تریمر تنظیم زمان 
توقف

Prawing TiTle عنوان نقشه

Projec TiTle عنوان پروژه
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Projector نورافکن

Protection حفاظت

Punch Krone Tools آچار پانچ کرون

Pyramid هرم

Quad کواد

Quli fied Person شخص صاحب 
صالحیت

Rack ریل

Rate Of Rise Detector دتکتور نرخ افزایشی

Rate Of Rise آشکارساز حرارتی 
افزایشی

RCA)Radio 
Corporation of 

America)

یک نوع فیش
مخفف کلمات 

داخل پرانتز

RCBO

RCD )Residual 
Current device)

تشخیص به وسیله 
جریان نشتی

RCD)residual current 
device)

وسیله تشخیص 
جریان نشتي

Receptacle پریز برق

Recessed توکار

Reciever گیرنده

Recorder ضبط کننده

Record ضبط

Reflector منعکس کننده

Remote Andicator چراغ ریموت 
اندیکاتور

Remote LED)_)
خروجی منفی 

برای چراغ ریموت 
اندیکاتور

Repair تعمیر

Reset/Resound /Test 
Zone Lamp

شستی برای 
راه اندازی دوباره

Residential monitor 
station

Residential station پانل داخل 

Residential مسکونی

Resistance مقاومت

Resolution وضوح تصویر

Riser Diagram نقشه رایزر

Risk احتمال

Roller door درهای کرکره ای

Round nose pliers 
دم گرد

Rrsidual current

RS485 پورت ارتباطی

RX گیرنده

Safety ایمنی

Scale مقیاس
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Sectional door درهای سقفی چند 
تکه

Sectional door درهای سقفی چند 
تکه

Sheath )jackat) غالف )روپوش(

Shield حفاظ )زره(

Shock Sensor حسگر ضربه

Shocks برق گرفتگی )شوک(

Short cicuit اتصال کوتاه

Shutter شاتر

Side – cutting pliers انبردست، سیم چین

Sign امضا

Silence Alarms 
Sounders

شستی برای ساکت 
کردن صدای آژیر

Silence Fault Sounders
شستی برای ساکت 
کردن بیزر داخلی 

تابلو

Siliding door درهای کشویی

Siliding door درهای کشویی

Single pole یک پل

Single Wing حالت تک لنگه

Siren ـHorn موتوردار

SIR ترمینال مثبت

sliding automatic door 
operator

عملکرد در خودکار 
کشویي

Slotted Screwdriver پیچ گوشتی تخت

Small column ستون نصب چشمی

Smoke detector

Smoke Detector آشکارساز دودی

Socket ـ outlet پریز

Sodium سدیم

Sohdering لحیم کاری

Soldering gun هویه

Solderless غیر لحیمي

Solid تک مفتولی

Sounder آژیر

Source 
منبع برق:

Spade کشویي

Spare رزرو

Speaker /Horn/ Bell زنگ/ بوق/ بلندگو

Speed Dom
 دوربین های سقفی

ثابت و سریع

Splice اتصال

SSelector سلکتور ـ انتخاب گر

Step مرحله

Stop Locks استپ مکانیکی

STP )Shielded Twisted 

Pair)Cable

 زوج( UTP کابل
)تابیده حفاظ دار
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Stranded رشته رشته ، افشان

Strobe Light چراغ استروپ الیت

Strobe Light چراغ چشمک زن

Styanded نیمه افشان 

Supper Flexible افشان با انعطاف باال

Supply تغذیه

Swing door درهای لوالیی

Switcher انتخاب کننده 
تصویر

switch کلید

Tamper دستکاری

Tape نوار پیچی کردن

TB)Telephone Box) جعبه ترمینال تلفن

Temprature درجه حرارت

Terminal ترمینال

Test Button کلید تست

Tester Reorstance 

Earth 
 ارت سنج

Thicker copper Core مغزی مسی ضخیم

Thinner copper Core مغزی مسی نازک

Third prong plug سه  شاخه

)Titi )Tilt تیلت

Tilt door
 درهای زیر سقفی
یک تکه چرخان

Time relay رله زمانی

titi تیلت

Trace تراس

Transformator ترانسفورماتور

Transmission lines خطوط انتقال

Transmiter فرستنده

Transmiter فرستنده

Tray Cable سینی کابل

Trig+ تحریک مثبت

Trip  قطع

TV / Monitor نمایش دهنده 
تصویر

Two ـ pole switch کلید دوپل

TX فرستنده

Uitraviolet اشعه ماوراءبنفش

Uninterruptable 
Power Systems)UPS)

منابع تغذیه 
اضطراری بدون 

تأخیر

Uninterruptable 
Power Systems)UPS)

منابع تغذیه 
اضطراری بدون 

تأخیر

Unit واحد

USB )Universal Serial 
Bus) نوعی فیش

USB ورودی



155

UTP )Unshielded 
Twisted Pair)Cable

کابل UTP )زوج 
تابیده بدون حفاظ(

Varidocal lens عدسی

Varifocal lens لنزهای با امکان 
تغییر فاصله عدسی

VGA/ RGB صورت های ورودی

Video Door Entry دربازکن تصویری

Video drive دریچه نور

Video Out خروجی ویدئویی

Video phone آیفون تصویری

Video کانال ورودی تصویر

Voltage Indicator فازمتر القایی

Voltage ولتاژ

Volts ولت

W.C   سرویس بهداشتی

Way switchـ3 کلید تبدیل )کلید 
سه راهه (

Way switchـ4 کلید تبدیل )کلید 
4 راهه (

Wago فشاری اهرمی

Wall chaser slotter 
cutting machine دستگاه شیار کن

Waming Sign عالمت هشدار

Watt وات

Western unio Splice اتصال طولی

Wire  gavge
 نمره سیم

Wire cord سیم رابط

Wire Crimper پرس سرسیم

Wire nut کانکتورپیچی

Wire Stripper سیم لخت کن

Wire سیم

Wiring devices وسایل سیم کشی

Wiring سیم کشی

Work time تریمر تنظیم زمان 
کار

Workshop کارگاه

Yard light چراغ محوطه

Zone مدار ، بخش ، ناحیه

Zoom lens عدسی

Zoom اندازه

Zoom نوعی شستی

شماره استاندارد 
کلید و پریز

شماره استاندارد 
سیم

شماره استاندارد 
لوله
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پس  فاز )سلفی( lag

ورقه ورقه کردن laminate

الیه layer

روشنایی lighting

حلقه loop

آهن ربا magnet

مغناطیسی  magnetic

مغناطیسی کردن magnetize

مغناطیسی شده nagnetized

اصلی main

کلید switch

نگه داری کردن maintain

اندازه گیری measuring

مکانیکی mechanical

فلز metal

منفی nagative

خنثی ـ صفر ـ نول neutral

هسته ای nuclear

مدار circuit

نوسان ساز osscillator

پریز  outlet - socket

تابلو، panel

باتری خشک dry cell

مؤثر  effective

بازده، فعالیت مفید efficiency

بهره ور؛ مؤثر efficient 

الکترومغناطیس  electromagnet

مصرف کننده expended

شکل figure

رشته figament

فرکانس frequency

یکسو کنندة تمام موج full - wave rectifier

فیوز fuse

تولید کردن geerate

یکسو کنندة نیم موج half - wave rectifier

مقاومت ظاهری impedance

القاء induction

غیرمؤثر inefficient

نصب کردن install

تأسیسات  installation

عایق insulator

آهن iron

میلة آهنی iron bar

انشعاب، اتصال junction



157

دوره، مدت  period

فاز phase

فیزیکی  pgysical

طال platinum

متصل کردن plugged - connected

مثبت positive

اولیه primary 

یکسو کننده recifier

تنظیم کردن regulate

مقاومت resistance

چرخش rotate

ثانویه secondary

بخش، قسمت section

نیمه هادی  semiconductor

سیم پیچ solenoid

ساکن static

فوالد  steel

انباشته شده، ذخیره 
شده

stored

منبع supply

نماد symbols

دما، درجه حرارت temperature

گرمایی، حرارتی thermal

مبدل transformer

انتقال، عبور  transmission

خط انتقال  transmission line

انتقال دادن  transmit

بردار vector

شکل موج ها waveforms

سیم پیچ winding

خطوط انتقال Transmission Lines

تک فاز Single hase

جریان متناوب Alternative 
Current

مولد Generators

انرژی خورشیدی Solar Energy

مبدل افزاینده Step - up 
Transformer

دیاگرام تک خطی  one - line Diagram

شین Bus

بار Load

دامنه Magnitude

سیم پیچ  Winding

سیم پیچ اولیه  Primary Winding

سیم پیچ ثانویه Secondary Winding

ولتاژ فشار قوی  High Voltage

ولتاژ فشار ضعیف  Low Voltage
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ولتاژ پایانه  Terminal Voltage

امپدانس  Impedance

مدار معادل Equivalent Circuit

توان بیشینه )ماکزیمم( Maximum Power

هسته Core

اُهمی Ohmic

تلفات مسی Copper Loss

منحنی Curve

اضافه بار  Over Load

بی باری No Load

شیارها Slots

هواکش ـ پنکه  Fan

سیم کشی  Wiring

نیروگاه برق  Power plant

برق گرفتگی  Electrical Shock

لوله  conduit

پریز  socket

آنتن  antenna

تلفن  Telephone

المپ فلورسنت فشرده 
)کم مصرف( 

Compact 
fluorescent lamp

المپ جیوه  Mercury lamp

المپ سدیم  Sodium lamp

ترانکینگ tranking

عامل، ضریب  factor

میدان  Field

اندوکتانس، القا کنایی Inductance

القا  induction

صنعتی Industrial

نشت Leakage

گره Node

معادل equivalent

الکترومغناطیس  electromagnet

مؤثر effective

افت ولتاژ  drop voltage

تلف شدن  dissipated

قطر diameter

نمودار diagram

چگالی Density 

تقاضا، درخواست Demand

هسته Core

تماس، اتصال  contact

هادی، رسانا  conductor

ضریب هدایت  conductivity 

باتری، پیل cell
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ظرفیت خازنی  capacitance

مونتاژ Assembly 

زاویه angle

تنظیم کردن  Adjust

مقدار مؤثر  Effective Value 

القاگر  Inductor

خازن Capacitor

نیروی محرکة الکتریکی  Electromotive 
Force

توان لحظه ای  Instantaneous 
Power

توان متوسط  Average Power 

توان حقیقی  Real Power 

ضریب توان ـ ضریب 
قدرت 

Power Factor 

هادی  Conductor 

جریان نشتی  Leakage Current

شار مغناطیسی  Magnetic Flux

تلفات  Loss

اثر پوستی  Skin Effect

ولتاژ القا شده  Induce Voltage 

بار کامل  Full Load 

طول موج  Wave Length

استاتور  Stator

روتور  Rotor

عایق کردن  Insulate 

پسماند Residual

قطب  Pole

کلید Switch

وات متر  Wattmeter

هستة آهن Iron Core

غیرسینوسی  Non Sinosoidal

هم فاز  InPhase

موتور الکتریکی  Electrical Motor

سه فاز  Three Phase

جریان متناوب alternation current 

جریان مستقیم  Direct current 

متوسط، میانگین  averege 

المپ برق  bulb

کابل  cable 

ظرفیت خازنی  capacitance

ظرفیت  capacity 

بار الکتریکی  charge

شیمیایی chemical

جریان circuit

مدار circuit
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سیم پیچ coil

ضریب هدایت conductivity

هادی، رسانا conductor 

اتصال contact

مس cooper

هسته core

سطح مقطع cross - sectional

جریان current

سیکل cycle 

نمودار diagram

قطر diameter

سی دی direct current

تلف شدن

توزیع distirbution

توزیع، پخش distribution

افت های ولتاژ drips voltage
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واژه نامه
مفهوم و تعریف واژهواژه به زبان فارسیواژه به زبان اصلیردیف

۱Adjustablw Wrenchآچار دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک و قابل تنظیمآچار فرانسه

۲Amplif ierتقویت کننده سیگنال را گویند.آمپلی فایر

3Conduit Bendعملیات الزم و مراحل آن برای ایجاد لوله خمخم کردن لوله

4Central Antenaسیستمی که آنتن تلویزیون واحدهای مختلف یک ساختمان را تأمین می کند.آنتن مرکزی

۵Coaxial Cableکابلی که در آنتن تلویزیون ها به کار می آید.کابل کواکسیال

6Die & tapحدیده وسیله ای برای ساخت پیچ و قالویزه وسیله ای برای ساخت مهره است.حدیده و قالویزه

۷Divided Panel board designبه کارگیری مقررات و محاسبه برای یک تابلو واحد مسکونیطراحی تابلو تقسیم

8Dimmerوسیله ای که نور المپ را کو و زیاد می کند.دیمر

9Fileوسیله ای برای ساییدن و براده برداریسوهان

۱۰Flexible steel Conduitلوله قابل انعطاف از فلز برای موتورهایی که روی سکو نصب هستند.لوله خرطومی فلزی

۱۱Fuseوسیله محافظ مدارفیوز

۱۲Fire Alarm systemسیستمی که بروز آتش را اعالم می کند.سیستم اعالم حریق

۱3Fire Alarm Control Panel تابلو سیستم اعالم
تابلو از چند زون تشکیل شده و در هنگام آتش به آژیر ها فرمان می دهد.حریق

۱4Hack Sawوسیله ای برای بریدن قطعه کار در فلز کاری که تیغه اره در آن قرار می گیرد.کمان اره

۱۵Hammer Drilدریلی که برای سوراخکاری بهتر و راحت تر در دیوار ضربه هم وارد می کند.دریل ضربه ای

۱6Heat Detectorوسیله ای که بروز حرارت آتش باعث فعال شدن آن می شود.دتکتور حرارتی

۱۷Intermediate Switchکلیدی که بین دو کلید تبدیل قرار می گیرد و از چند محل کنترل می کند.کلید صلیبی

۱8Miniature Fuseنوعی وسیله محافظ مدارفیوز مینیاتوری

۱9Miniature Circuit Breakerنوعی وسیله محافظ مدارفیوز مینیاتوری

۲۰Multiposition Switchکلیدی که دو المپ یا دو گروه المپ را از یک محل کنترل می کند.کلید دوخانه

۲۱Matchingتطبیق دهنده امپدانس می باشد.مچینگ

۲۲Neutral Conductorهادی خنثی را گویند.هادی نول

۲3Oilcanوسیله نگهدارنده روغن که عمل پاشیدن روغن هم توسط آن صورت می گیرد.روغن دان

۲4PVC Conduitلوله از جنس پولیکا که دارای استحکام می باشد.لوله پولیکا

۲۵Permissible Voltage Dropاختالف ولتاژ بین مبدأ تا محل مصرف را گویند.افت ولتاژ مجاز

۲6Push-buttonوسیله ای با فشردن وصل و با رها کردن قطع می شود.شستی

۲۷Protective Conductor)هادی حفاظتی را گویند.هادی محافظ )ارت

۲8Photo Relay)وسیله ای که با تاریک شدن هوا چراغ های خیابان را روشن می کند.رله نوری )فتوسل

۲9Round Fileنوعی سوهان که مقطع آن گرد است.سوهان گرد

3۰Reamerوسیله ای که عمل براده برداری داخل لوله را انجام می دهد.برقو

3۱Riser Diagramنقشه ای که مسیر های قایم باال رونده برق را نشان می دهد.رایزر دیاگرام

3۲Sow Bladeوسیله ای که عمل بریدن را در کمان اره به عهده دارد.تیغة اره

33Square Fileنوعی سوهان که مقطع آن چهارگوش است.سوهان چهارگوش
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34Steel Conduitلوله از جنس فلز برای برق در طول سه متر در بازار لوله فلزی برقی

3۵Single Pole swihcساده ترین کلید در برق ساختمانکلید یک پل

36Socket Outletوسیله ای که از طریق آن می توان برق را مصرف نمود.پریز

3۷Sirenآزیری که برای حیاط و فضای باز محوطه ساختمان نصب می شود.آزیر فضای باز

38Smoke Delectorوسیله ای که آشکار شدن دود در اطراف آن باعث فعال شدنش می شود.دتکتور دودی

39Spliterتقسیم کننده ای که افت عبوری و افت انشعابی دارد.تقسیم کنندة میانی

4۰Tube wrenchوسیله ای برای گرفتن لولهآچار لوله گیر

4۱Tow pole switchکلیدی که دو المپ یا دو گروه المپ را از یک محل کنترل می کند.کلید دوپل

4۲Tow way switchکلیدی که از دو محل، یک یا یک گروه المپ را از یک محل کنترل می کند.کلید تبدیل

43Timer)رلة زمانی را گویند که در ساختمان جهت روشن کردن راه پله ها به کار رلة زمانی )تایمر
می رود.

44Top offتقسیم کننده ای که فقط افت انشعابی دارد.تقسیم کنندة انتهایی

4۵Wrenchوسیله ای که معموالً برای باز کردن مهره ها به کار می رودآچار

46Zone)هر طبقة ساختمان یک زون حساب می شودمنطقه )زون
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ـ 3ـ    منابع یادگیری و لینک های مفید برای تازه های یادگیری 22
www. Osram .com
www. Phillips .com
www. Mazinoor .com
www. Scldirect . co. uk
http: online onet center . org
www.ilo. Org
www.unesco.org
www.eleaming.roshd.ir
www.glossary.roshd.ir
www.oloom.ir
www.journals.iran science.net
www.wikipedia.com
www.How stuff works.com
www.answers.com
www.all about circuits.com
www.troubleshooter.com
www.eas.asu.edu
www.physics.sjsu.edu
www.tools potting.net
www.tools station.com
www.chap.sch.ir
www.roshd.ir
www.Tvoccd.medv.ir
www.oerp.ir
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فصل 3
دانش فنی، اصول و قواعد، قوانین و مقررات، 
روابط و فرمول ها و دستور العمل ها
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بخش اول: مباني برق و مدار هاي الكتريكي

1ـ3 روابط اساسی در مدارهای الکتریکی:

با در نظر گرفتن V)ولتاژ(، I )جریان الکتریکی(، R )مقاومت اهمی(، P  )توان الکتریکی( 
روابط زیر برقرار است.

توان الکتریکی با رابطه P=V.I معرفی می شود. واحد توان الکتریکی وات )W( است. با 
ترکیب این رابطه در روابط باال، روابط زیر نیز برقرار است.

V

V V

V V V

)π شکل  1ـ3ـ سه شکل قانون اهم )نمودار

P V.I

V RI P RI.I P RI

V V VI P V. P
R R R

=

= → = → =

= → = → =

2

2
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۲ـ3ـ اتصال مقاومت ها و پيل ها:
الف( اتصال سری )متوالی(:

ب(       اتصال موازی: 

شکل2ـ3ـ مدار سری با n مقاومت

شکل3ـ3ـ افت ولتاژ در مقاومت سری

شکل 4ـ3

 شکل  2ـ3ـ مدار سری با n مقاومت

VR1
 =IR1                           VR2

 = IR2 



168

3ـ3ـ مقادیر مؤثر و متوسط

ج( اتصال پیل ها

شکل 5  ـ3ـ اتصال باتری ها با مقاومت داخلی به صورت سری و موازی

شکل 6  ـ3ـ مقادیر مؤثر و متوسط ولتاژ

V
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4ـ3ـ مقاومت الکتریکی

شکل 7ـ3ـ تعریف آمپر

شکل 8  ـ3ـ پارامترهای مهم در یک سلف

شکل 9ـ3ـ رابطه مقاومت الکتریکی و متغیرها

ضریب حرارتی منفی 

مقاومت

درجه حرارت

.A.NL L
µ

=
2
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نمودار 10ـ3ـ هدایت مخصوص فلزات مختلف نسبت به مس

شکل 11ـ3ـ مقایسه هادی های خوب

ـ 3ـ چگالی جریان : اگر چگالی جریان با حرف J  و سطح مقطع سیم حامل جریان  5
IJ است.

A
= با A نشان داده شود مقدار چگالی جریان برابر 

شدت جریانی که از هر میلی مترمربع سطح مقطع سیم عبور می کند، تراکم جریان 
نامیده می شود و آن را با J نشان می دهند.
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A سطح مقطع سیم برحسب  آمپرو  ازسیم برحسب  I جریان عبوری  رابطه  این  در 
میلی متر مربع است. در دو سیم باسطح مقطع مساوی هرچه تراکم جریان )J( بیشتر 

باشد، گرمای ایجاد شده در سیم نیز بیشترخواهد بود.

جدول 1ـ3ـ ویژگی های مدارهای سری مقاومتی
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6ـ3ـ اتصال موازی مقاومت ها
هرگاه دو یا چند مقاومت مطابق شکل زیر به یکدیگر اتصال داده شوند اتصال مدار 

را موازی گویند.

جدول 2ـ3ـ ویژگی های مدارهای موازی مقاومتی



173

7ـ3ـ ویژگی های مدارهای خازنی
تمامی خصوصیات ولتاژی و جریانی مدارهای خازنی سری و موازی در جریان متناوب، 
مشابه مدارهای سری و موازی مقاومتی است. فقط از نظر محاسبه دو عامل ظرفیت 
خازنی و راکتانس با یکدیگر تفاوت دارندکه در محاسبه آنها به نکات زیر باید توجه 

کرد.

8  ـ3ـ ویژگی های مدارهای سلفی
تمامی خصوصیات ولتاژی و جریانی مدارهای سلفی سری و موازی در جریان متناوب 
خودالقایی  ضریب  عامل  دو  فقط  است  مقاومتی  موازی  و  سری  مدارهای  مشابه 
وراکتانس وجود دارند که در محاسبه آنها به نکات زیر باید توجه کرد )شکل 13ـ3(.

ÅÅ±≥

vHKÝ ÈU¼—«b� ÈU¼ÅvÖó¹Ë
tÐUA� »ËUM²� ÊU¹dł —œ È“«u� Ë ÈdÝ vHKÝ ÈU¼—«b� v�U¹dł Ë È˛U²�Ë  UO�uBš v�U9

t� b�—«œ œułË f�U²�«— Ë v¹UI�«œuš V¹d{ q�UŽ Ëœ jI� XÝ« v²�ËUI� È“«u� Ë ÈdÝ ÈU¼—«b�

Æœd� tłuð b¹UÐ d¹“  UJ� tÐ U¼ÅÊ¬ t³ÝU×� —œ

L nL 3L 2L 1

ÅÅÅÅf�U²�Ëb�«

‰œUF�LT

f�U²�«—

 ‰œUF�XL T

ÈdÝÈ“«u�                                                               

L nL 3L 2L 1

    LT = L1 + L2 + L3 +L+ Ln
LT =

1

1

L1

+
1

L2

+
1

L3

+L+
1

Ln

Å® v�“Uš ÈU¼—«b� vÝ—dÐC©
˛U²�Ë ·ö²š« tÐ Ábý ÁdOš– —UÐ X³�� ‡‡

f�U²OÝUÄU� U¹ Ê“Uš XO�dþ «— Ê“Uš t×H� Ëœ

Å®CÆbM¹uÖ ©

XO�Uš ÊËbÐ® ‰¬ÅÁb¹« Ê“Uš p¹ ÁUÖ d¼

∫bÐU¹ ‰UBð« qÐUI� qJý oÐUD� ©vL¼«

 Ê“Uš —œ ÊU¹dłπ∞˛U²�Ë “« tł—œ 

ÆXÝ« dðuKł V,I

0 π
2

π 2π
ωt

V = Vm sin(ωt)

I = Im sin(ωt + 90
0)

I
C

Vt

v�“Uš f�U²�«—Ë ÊU¹dł Ë ˛U²�Ë  ôœUF� ∫n�«

Ê“Uš ÊU¹dł Ë ˛U²�Ë ÈU¼ÅÃu� qJý ∫»

0
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IC

 È—«œdÐ Â«dÖU¹œ ∫ÃV Ë I‰¬ÅÁb¹« Ê“Uš p¹ —œ 

XL T
= XL

1
+ XL

2
+ XL

3
+L+ XLn

    

XL T
=

1

1

XL
1

+ 1

XL
2

+ 1

XL
3

+L+ 1

XLn

Vt == Vm sin(ωω t)

  
It == Vm sin(ωωt ++90)

XC ==
I

Cωω
==

1

2ππfC
==

Vm
Im

==
Ve
Ie

XL T
= LT.ωωXL T

= LT.ωω
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10ـ3ـ مقدار مؤثر و متوسط

)C( 9ـ3ـ بررسی مدارهای خازنی
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فرمول ها و روابط

ولتاژ و جریان خط و فاز اتصال ستاره L pV V= 3

I L=I ph

ولتاژ و جریان خط و فاز اتصال مثلث
V L=V ph

L pI I= 3

توان در حالت مثلث .
L L

P P L
V VP V I cos V cos .cos
z z∆ = ϕ = ϕ = ϕ

2
3 3 3

توان در حالت ستاره L L LV V VP ( )( )cos cos
zzλ = ϕ = ϕ
2

3
3 3

مقایسۀ توان ستاره و مثلث P∆=3Pλ

مقایسۀ جریان خط ستاره و معادل خط مثلث L LI I
λ ∆
=

1
3

محاسبۀ سطح مقطع کابل تك فاز L I cosA
V V

× × × ϕ
=

κ× ∆ ×
2

%

محاسبۀ سطح مقطع کابل سه فاز
L

L I cosA
V V

× × ϕ
=

κ× ∆ ×
3

%

ولتاژ القایي در سیم پیچ E N
t

∆ϕ
= −

∆

محاسبۀ تعداد دور اولیه و ثانویه ترانسفورماتور U1=4/44×N1×BMax×SFe×f
U2=4/44×N2×BMax×SFe×f

رابطۀ اساسي ترانسفورماتور N V I
N V I

= =1 1 2
2 2 1

محاسبۀ سطح مقطع هسته e lF SS K P=

محاسبۀ سطح مقطع هسته ترانسفورماتور e lF SS / P=1 2
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محاسبۀ سطح مقطع هستۀ آهني e
e

e

F
F

F

S
S

K
′ =

محاسبۀ دور بر ولت ترانسفورماتور  V
Fe

/N
S

=
37 5

محاسبۀ تعداد دور ثانویه N2=n×V2)1+∆V2%(

محاسبۀ قطر سیم پیچي اولیه d / A=1 11 13

محاسبۀ قطر سیم پیچ ثانویه d / A=2 21 13

محاسبۀ توان تیپ ST S
U UP P

U
−

= 1 2
2

1

محاسبۀ چگالي جریان J
I II Aj ,A ,A

A J Jmn
 

= = = 
 

1 2
1 22

مقایسۀ مقاومت اهمي آلومینیوم و مس RAl=1/58RCu

تبدیل قطر سیم مسي به آلومینیوم dCu=0/793dAl

تبدیل سیم الکي به چند الیه سیم با قطر دیگر Dd
n

=

معادل سازي سیم هاي الکي براي شماره بزرگ تر

محاسبۀ ارتباط تعداد دور و قطب
s

fP
n
×

=
60

محاسبۀ گام قطبي p
ZY
p

=
2

محاسبۀ زاویه الکتریکي شیارها ez
P

Z
×

α =
360

محاسبۀ تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر 
فاز

ZX
P.m

=
2  
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تعداد کالف هاي هر فاز در سیم پیچي دو طبقه Z
m

γ =2

محاسبۀ اندازه تعداد کالف هاي هر فاز در 
سیم پیچي

Z
m

γ =1 2

محاسبۀ شیار شروع هر فاز در سیم  پیچي 
سه  فاز ez

ez

R :

S :

T :

 
 
 
 

+ 
α 

 
 +

α  

1
1201

2401

معادالت ولتاژ سه فاز
VA=VmSinwt

VB=VmSin)Wt-120(
VC=VmSin)Wt-240(

توان ظاهري سه فاز L LS V I= 3

توان مفید )حقیقی( L LP V I cos= ϕ3

توان غیر مفید )غیر حقیقي( LQ LI sin= ϕ3

رابطۀ توان ظاهري با حقیقي و غیرحقیقي S P Q= +2 2

تلفات ترانسفورماتور  ∆P=PFe+PCu

ولتاژ اتصال کوتاه  SC
K

In

V%V
V

= ×100

جریان اتصال کوتاه  n
SC

K

II
U

=

شیار شروع فاز الکتروموتور یك فاز
U=1

ez
W = +

α
901
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ادامۀ فرمول های کاربردی:

فرمولکاربردردیف

mمقدار مؤثر جریان1
e

II =
2

mمقدار مؤثر ولتاژ2
e

VV =
2

A=Aمحاسبۀ برآیند دو بردار3 A A A A cos+ + α2 2
1 2 1 22

A′=Aمحاسبۀ تفاضل دو بردار4 A A A A cos+ + α2 2
1 2 1 22

Q = Ve    Ie   sinφتوان غیرمؤثر5

P = Ve  Ie  cosφتوان مؤثر6

7φ زاویۀ بین فاز ولتاژ با فاز جریانφ = θv - θi

S = VeIeمحاسبۀ مقدار توان ظاهری8

Sمحاسبۀ مقدار توان ظاهری9 P Q= +2 2

P = P1 + P2 + ... + Pn [W]محاسبۀ توان مؤثر شبکه10

Q = Q1 + Q2 + ... + Qn [VAR]محاسبۀ توان غیرمؤثر شبکه11

XL = ω.Lمقاومت القایی12

VL = XL . ILولتاژ دو سر سلف13

eمقاومت ظاهری مدار14

e

VZ
I

=

ضریب کیفیت در RL سری15
ضلع مقابل
ضلع مجاور

L

R

Vtan
V

ϕ = =

LZمقاومت ظاهری مدار در RL سری16 R X= +2 2

17RL محاسبۀ توان غیرمؤثر در مدارL L LQ X I= 2

18RL محاسبۀ توان مؤثر در مدارe RP RI= 2

eSمحاسبۀ توان ظاهری19 ZI [VA]= 2
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eمقدار مؤثر ولتاژ در مدار RL سری20 R LV V V= +2 2

LSمحاسبۀ توان ظاهری در مدار21 P Q [VA]= +2 2

ضریب توان مؤثر در RL سری22
Rcos
Z

ϕ =

ضریب توان مؤثر در مدار RL سری23
ضلع مجاور

وتر
R

e

Icos
I

ϕ = =

Lضریب توان غیرمؤثر در مدار RL سری24

R

Isin
I

ϕ = ضلع مجاور=
ضلع مقابل

VC = XC ICولتاژ دو سر ظرفیت خازن25

RCCX مقاومت خازنی در مدار26
C

=
ω
1

ω = 2πfسرعت زاویه ای27

RCC محاسبۀ توان غیرمؤثر در مدار28 C CQ X I= − 2

CZمقاومت ظاهری در مدار در RC سری29 R X= +2 2

30RLC توان غیرمؤثر در مدارQ = QL + QC

CSمحاسبۀ توان ظاهری در مدار RC سری31 P Q [VA]= +2 2

S3Ø = 3 VP IPتوان ظاهری مصرف کنندۀ سه فاز32

33RLC توان ظاهری در مدارL CS P ( Q Q ) [VA]= + + −2 2

s سرعت چرخش روتور سرعت34
fn

P
×= 120

rسرعت چرخش روتور را بر اساس فرکانس ورودی و لغزش آن35
f ( s)n
P

× × −= 120 1

rnفرکانس برق ورودی به موتور36 Pf
( s)
×=
−120 1

Lتلفات خط37 L LP R .I= 2
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Lتوان خروجی ژنراتورهای سه فاز38 LS V .I= 3

MM القای متقابل39 K L L= 1 2

E1 = 4/44N10Bm . A . fمقدار نیروی محرکۀ القایی در سیم پیچی ها40

جریان بی باری41
V EI

Z
−

= 1 1
0

1

رابطۀ نیروها با نسبت دور سیم پیچ ها42
E N
E N

=1 1

2 2

رابطۀ ولتاژ با نسبت دور سیم پیچ ها43
V N
V N

=1 1

2 2

نسبت تبدیل44
N E Va
N E V

= = =1 1 1

2 2 2

رابطۀ جریان با نسبت دور سیم پیچ ها45
N I
N I

=1 1

2 2

VX1 = X1 . I1افت ولتاژ القایی در سیم پیچی اولیه46

VX2 = X2 . I2افت ولتاژ القایی در سیم پیچی ثانویه47

Rمحاسبۀ مقدار افت ولتاژ ثانویه در حالت اهمی خالص48 XV V V∆ = +2 2
2 2 2

محاسبۀ مقدار افت ولتاژ ثانویه به ازای بارهای اهمیـ  سلفی 49
Rو اهمیـ  خازنی XV V .cos V .sin∆ ϕ ± ϕ2 2 2 2 2

Eبه صورت تقریبی E نیروی محرکه50 V V≈ ∆ +

Pfe = Ph + Pfتلفات کل هسته51

تلفات کل هسته52
C

(V )Pfe
R

=
21

تلفات ترانسفورمر53
ΔP=ΔPcore (Pfe +PIC)

+ ΔPwinding (Pcu + Plw)

ΔP = winding (Pcu) + core (Pfe) تلفات پراکندگی54
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=PCU1 = PCU1 + PCU تلفات مسی کل ترانسفورمر55

PCU1 = R1 . )I1(2تلفات مسی سیم پیچ اولیه56

تلفات مسی )تلفات متغیر ترانسفورمر(57
 PCU = PCU1 + PCU2

(R . I ) (R . I )= +2 2
1 1 2 2

ضریب بهره یا راندمان58
P
P

η = ×2

1
100

یا 

S
S

η = ×2

1
100

 

ΔP = P1 - P2 = Pcu + Pfeتلفات ترانسفورمر59

S1 = V1 . I1توان ظاهری60

P1 = S1 . cosφ1توان حقیقی61

SB = (V1 - V2) . I1توان تیپ یا توان انتقالی62

Hتوان تیپ یا توان انتقالی63 L
B

H

V VS S
V
−

=
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فناوری، استانداردها و تجهیزات
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فصل 4

فناوری، استانداردها و تجهیزات
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تصویر                

قرمزقرمز              قرمزرنگ لیزر                 

2            8         2                تعداد خط                      

20           40        10                 برد)متر(                

0/30/10/3دقت)میلی متر در متر(

جدول1ـ مشخصات چند نمونه تراز لیزری

جدول2ـ مشخصات چند نمونه دستگاه شیارزنی

تصویر

1400                1500                     2400           1400             قدرت )وات(

5800               8500            5000                      9300     سرعت آزاد)دور در دقیقه(

125               150            230                      150قطر صفحه برش)میلی متر(

4              5            8             4وزن)کیلوگرم(

30 تا ۶               8 تا 31             3 تا 40             3 تا 39               پهنای شیار)میلی متر(

30             35          ۶5            35حداکثر عمق)میلی متر(

جدول3ـ مشخصات چند نمونه دریل

تصویر دریل                      

         1350             1100          800 قدرت)وات(            

0ـ900 دور    سرعت آزاد                      

12تا  45                    12تا 40                 4تا 2۶       قطر 
مته کاری)میلی متر(

7/9 2/۶ 2/7 وزن)کیلوگرم(         
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جدول 3ـ انواع مته

   قطر مته 
)میلی متر(

طول مته
)سانتی متر(

5 ۶ 7 8 ـ 11
۶ 7 8 10 12 1۶
10 12 14 1۶ 18 4۶

18 20 22 ـ ـ ۶0

جدول 4ـ ابعاد قوطی کلید و پریز

سانتی متر مربع۶×۶ابعاد)طول و عرض(
سانتی متر4عمق

سانتی متر1/5حداقل فاصله دو قوطی به هنگام اتصال

جدول 5ـ مشخصات تابلو فیوز

12 عددی8 عددی۶ عددی
A230   2۶۶     334    
B18۶   188    225    
C208   244    287    
D180   180    208    
E27    27    31     
F72    72    72     

جدول ۶ـ لوله های پالستیکی

               )pg(1113/51۶2129شمارۀ لوله
لوله های 

پالستیکی      
قطر داخلی 

لوله)میلی متر(
1۶/41819/925/534/2

سطح مقطع سیم                   

)میلی متر مربع(

               1/5    4   ۶

               2/53   5۶

                42   44۶

۶ 235   ـ۶                
۶  23ـ   ـ10               
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جدول 7ـ سشوار صنعتی

جدول 8ـ لوله های فوالدی برق

سشوار صنعتی                       

           220             220 220   ولتاژ تغذیه)ولت(  

1800 وات  1800 وات   2000 وات   توان)وات(

50 تا ۶50    50 تا  570  50 تا  ۶00 دمای هوای 
خروجی)سانتی گراد(

وزن)کیلوگرم(               800 گرم   800 گرم   790 گرم  

ضخامت ورق لوله)میلی متر(قطر خارجی لوله)میلی متر(اندازة استاندارد لوله
PG 1118/61       

PG 13/520/41       
PG 1622/51       
PG 2128/31       
PG 29371       
PG 3647       1/5  1/25 ـ
PG 42541/5  1/25 ـ
PG 4859/3          1/5  1/25 ـ

جدول 9ـ پیچ و رولپالگ

۶ ۶ 8 10            قطر سوراخ کاری

35 50 50 ۶0 طول رولپالگ           

45 ۶0 ۶0 75         حداقل عمق سوراخ کاری

5 5 ۶ 8 اندازۀ پیچ مناسب       
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جدول 10ـ انواع دریل شارژی

دریل شارژی

منبع تغذیه             باتری            باتری             باتری             

ولتاژ ورودی           14/4 ولت           12 ولت              10/8 ولت          

قابلیت کنترل سرعت          

سرعت گردش آزاد            350 ـ 1200 دور بر 
دقیقه 1300 دور بر دقیقه        

سیستم گردش             راست گرد , چپ گرد     راست گرد , چپ گرد                  راست گرد , چپ گرد              

قفل سوییچ               

حداکثر قطر 
سوراخ کاری در مصالح X میلی متر            ۶ میلی متر        

ابعاد            9 × 20 × 24 سانتی متر ۶و29×8و25×۶و9 
سانتی متر 

وزن           1/۶ کیلوگرم           1/1 کیلوگرم        

مشخصات باتری Cd ـ Ni نوع باتری IonـLi باتری IonـLi جنس باتری

سایر مشخصات

Nm 3۶ـ20  حداکثر 
گشتاور

   قطر سه نظام:
 8  ـ10 میلی متر
وزن بسته بندی:
 4/5 کیلوگرم

ظرفیت نگهداری شارژ:
نیم ساعت به طور مداوم 
به همراه دفترچه راهنما

 سبک و کم حجم       
جهت بهبود دید
LED    در شب  

دارای قالب
 کمربند برای

حمل  و نقل آسان تر

 مدت زمان شارژ: 3 
 ساعت      

 مدت زمان شارژدهی: 
 180 ساعت         
با شارژ کامل حدود 
100 پیچ را می توان 

 بست
        LED سنجش 
میزان شارژ با چراغ
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جدول 12ـ مشخصات داکت پالستیکی

90×3540×۶040×۶040×50۶0×4040×5040×4030×3035×3030×2015×2025×1020×10ساده

35×۶040×۶040×40۶0×90شیاردار

جدول 11ـ مشخصات َسر پیچ گوشتی

محتویات مجموعه

نگه دارندۀ آهنربایی 
عمومی              1 عدد

8 عدد مته 
همه کاره)اندازه ها به 

میلی متر(
10×1 ــ 3×1ــ 4×1 ــ 5×1 ــ 5,5×1 ــ ۶×1 ــ 7×1 ــ 8×1

25 عدد سرپیچ گوشتی             

1×PH3 ،2×PH2 ،2×PH1 1 ـ×PH0

1×PZ3 ،2×PZ2 2 ـ×PZ1 1 ـ×PZ0

1×S7 ،1×S6 1 ـ×S4

T10×1 ـ T15×1 ـ T20×1 ـ T25×1 ـ 
1×T40 1 ـ×T30

1×Hex6 ،1×Hex5 ،1×Hex4 ،1×Hex3

مته خزینه          1 عدد
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جدول 13ـ انواع رله های قابل برنامه ریزی
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جدول 14ـ فهرست تجهیزات سرمایه ای
تصویرمشخصات فنیتجهیزاتردیف

تابلو ُمشبک1

فلزي به شکل ظاهری روبه رو با ابعاد میز مجهز 
به کشو برای 80cm×90×180 ابزار هر هنرجو 

و دارای قفل مرکزی– دارای ریموت کنترل 
با قابلیت روشن و خاموش شدن تابلو براي 

هر هنرجو ـ هنگام کار و نصب قطعات قابلیت 
دسترسي به پشت تابلو میسر باشد.

تابلو فیوز 2
مینیاتوری

Customer Unit(fuse box)
براي حدود 8 فیوزـ از جنس پالستیک

صندلی3
لبه دار و لبه با قابلیت حرکت لوالیی به سمت باال 
هنگام برخواستن )اسکلت فلزي و پشت و نشیمن 

با ارگونومي استاندارد(

ویدئو پرژکتور4

شدت روشنایی 4000 لوکس و کنتراست ویژه 
XGA 2000:1 و بزرگ نمایی )رزولوشن( به 

 VGA ًهمراه ریموت کارگاه ها و سایت هاـ ترجیحا
کنترل و کابل برق و کابل دارای پایه جهت نصب 

سقفی و برد هوشمند سازی با قلم مربوط

5
تابلو سفید
)وایت برد(

در ابعاد 90cm×200 دارای لبه جاگیری ماژیک 
و پایه سیار درصورتی که نصب ثابت باشد نیاز به 

پایه نیست

رایانه6
)کامپیوتر(

PC مناسب جهت نرم افزارهای برق
رایانه باید جدیدترین سامانه به روز باشد.

)هارد حداقل 500، رم CPU ،2 حداقل 2 و 7 
هسته ای(مناسب براي نصب اتوکد سه بعدی

دریل ستونی7

)پایه کوتاه 20( ترجیحاً با مشخصات
ـ عمق 20mm قطر مته کاری 

ـ فاصله محور تا 130mm سوراخ  کاری 
ـ سطح بست نیز وسط 215mm ستون

 325×325 mm 
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لولهخمکن8
Counduit Bender machine

دارایپارچهبرایلولههای11و13.5و16

حدیدهلوله9

 Manual Conduit Threader,Threading
die

حدیدهجهتلولههایفوالدیبرقوپارچههای
11و13/5و16

گیره10
Vise mount on the Workbench

رومیزیودارایلبگیره
بااندازهفک1۲0میلیمتر

پرچزندستی11

Rivet Gun(Hand Riveter)
with four nosepieces

Nose pieces are 3/3۲».1/8».3۲/5».and
16/3»

باچهارجایمیخپرچدراندازههایدادهشده
درباال

Wall Groove Cutting Machine

فرزدیوار1۲
)دوخطزن(

(double disc wall chaser)
دارایقابلیتاتصالبه1450ـ900/واتلوله

کیسهجاروبرقی
r.p.m 110میليمترـ9300

شیارکندیوار13

wall chaser slotter cutting machine
پرقدرتوحداقلقابلیتایجادشیاردردیوار

آجری
1050وات،40میلیمترعمقبرش،دوسرعته

700rpm1300وrpm

دریلدستی14

DrillMachine
تاقطر10میلیمتر)موتورباقدرتحدود60
وات(ظرفیتمتهکاری،ظرفیتمتهکاریدر
 mmدرفوالد10،وزن۲ـ1/5کیلوگرمmm

چوب۲5

LaserLevelBalanceترازلیزري15
1mw15ـmبردـدقت3/+ـمیلیمتر
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متر16
متر فنری به عرض یک سانت و طول تقریبی  3تا 

4  متر
mini steel tape measure

Ladderنردبان دوطرفه17
ترجیحاً چوبي دو متري با ایمني کامل

سنگ سنباده 18
رومیزی

Bench Grinder
سنگ زبر و نرم معمولي8 اینچ

قطر سنگ 200 میلی متر
اسب بخار یا  3450 ـ 2950 ـ r.p.m 250 وات و تا 

سیم یک کیلوگرم

Wire Crimperپرس سرسیم19
جهت سر سیم زدن به سیم های مقطع 1/5 و 2/5 وتا 

سیم شماره 10

قلم ـ چکش20
Hammer and cap chiseles

قلم سر تخت از جنس فوالد آب دیده و چکش حدود 
یک کیلوگرم

گیره صحرایي21
pipe vise With stand

با سه پایه مربوط
عرض دهانه 10 تا 60 میلی متر – سایز 2اینچ

Phone and Networking crimpingسوکت زن22
 ـRG و تلفنی 45ـ RG جهت کابل شبکه 11 

pipe cutterلوله بر23
1/8تا 2اینچ ـ 3/5 کیلوگرم50ـ3 میلی متر

Fish tapفنر سیم کشی24
در اندازه 10 متر و 5 متر

سیني کابل25
Tray Cable

در دو اندازه)طول کلی حداکثر دو متر(  به همراه 
رابط  کاهش دهنده مقطع – رابط شیب دار و خم – 

رابط T – رابط L – رابط  چهارراه

نردبان کابل26
Ladder cable

در دو اندازه)طول کلی حداکثر دو متر(  به همراه 
رابط  کاهش دهنده مقطع – رابط شیبدار و خم – 

رابط T – رابط L – رابط  چهارراه

ارت سنج27
Earth  Tester Resistance

ترجیحاً مدل
KYORITSU4105A
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جوش اگزوترمیک28
یک مجموعه کامل که قالب آن

CAHAA1vbـmoldـcadweld
مخصوص اتصال سیم به صفحه باشد

29
نمایشگر

Lcd /Led
Monitor 22 inch /LG or

 Lignid Crystal dispgay LCD
panels or monitors

adjustable Wrenchآچار فرانسه31
8ـ10 اینچ فوالدي

دستگاه تست 32
عایقی

آزمون حداقل تا 500 ولت DC داشته 
باشد 

قفل و برچسب مخصوص تعمیر و نگهداری قفل و برحسب33
الکتریکی برچسب مشخصات تعمیرکار 

قابلیت تست ارت، RCD مقاومت عایقی، مالتی فانکشن34
لوپ، PSC  توالی فاز

مجهز به واحد اثبات ولتاژ باشد.نشانگر ولتاژ35
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فازمتر1
Phaseindicator

screwdriver

نوعمعمولیبرايولتاژاز75
ولتتا۲31ولتمتناوب

انبردست۲

CombinationPliersor
Linemanspliers

150میلیمتری )جنسعایق
دستهTPRنرموضدلغزش،
عایقتاحدود1000ولت–
بدنهاستیل)فوالدریختهگری(
دهانةباز۲5میلیمترـ60

HRCفوالدابزارویژه

دمباریک3

nose)NeedleـLong
nose(pliers

TPR 150میلیمتری)جنس

عایقدستهنرموضدلغزش،
عایقتاحدود1000ولت–
بدنهاستیل)فوالدریختهگری(

ـدهانهباز
 HRC60ـ میلیلیتر۲/5

فوالد
ابزارویژه

دمگرد4

Round nose pliers
150میلیمتریـ)جنس

عایقدستهنرموضدلغزش،
1000TPRعایقتاحدود
ولت–بدنةاستیل)فوالد

60ریختهگری(دهانةباز۲5
میلیمترـفوالدابزارویژه

HRC

سیملختکن5

Wire Stripper
150میلیمتری)جنسعایق
دستهنرموضدلغزش،عایق
تاحدود1000TPRولت–

بدنةاستیل

SlottedScrewdriverپیچگشتیتخت6
دراندازههایمختلف

جدول15ـفهرستتجهیزاتنیمهسرمایهای
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پیچ گشتی چهارسو7

Phillips Screwdriver
دوسو و چهارسو در اندازه های 

مختلف با نوك فوالدي، از جنس 
فوالد ریخته گری، با روکش کروم 

با قابلیت آهنربایي

ترجیحاً مدل  Hioki اندازه گیری مولتی متر عقربه ای8
ولتاژ متناوب و مستقیم، اهم متر، 

آمپرمتر، قابلیت تنظیم عقربه

9
مولتی متر دیجیتالی

DMM

ترجیحاً مدل های      
KYORITSU ولتاژ متناوب 
تا750 ولت و ولت متر مستقیم 

1000 ولت ، تست دیود، اهم متر، 
اندازه گیری جریان مستقیم تا 

10 آمپر 

انواع سوهان10

 Flat Files – Three Center
Round Files ـFiles

تخت – مثلثی و گرد )دسته 
پالستیکي فشرده(

کمان اره11
Hack Saw

نوع معمولی و متداول در بازار

هویة قلمی با پایه مربوط و 12
قلع کش

40W حداقل
Soldering iron

W 150 تا W 100هویة القایی)هفت تیری(13
Soldering guns

تیشة دو سر14
Pick small

نوع معمولی و متداول در بازار
فاصله تقریبی نوك دو سر از هم  

50 سانتی متر
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قیچی15

Scissors
معمولی دستی و بزرگ با تیغه 

فلزي مرغوب در اندازه 20 تا 30 
سانتي متر،

جعبه کمک های اولیه16

قابل نصب روی دیوار و شامل 
کلیه ملحقات )گاز استریل، بانداژ، 
بتادین،چسب زخم،قیچي کوچک، 

پنبه استریل بهداشتي، الکل 
سفید(

کولیس17
Caliper

)شماره های 0/1 معمولی و دارای 
دقت 50ـ20(

میکرومتر18

micrometer
معمولی و متداول در بازار و  با 

دقت 01/ 0

نوع  Center Punches)معمولي سنبه نشان19
نوك تیز و حروف التین(

با طول تقریبی 20 تا 30 خط کش فلزی20
سانتی متر

استاندارد با خشاب اضافیکاتر21
160 میلی متر

Hammerچکش معمولی22

مثال تجهیزات نیمه سرمایه ای: هویه تفنگی یک تجهیز نیمه سرمایه ای است.
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المپ رشته ای و کم مصرف ـ سریع و Eالمپ و سرپیچ1
27ـ معمولي

40W و W 100المپ رشته ای2
فات و روشن

به همراه حباب شیری رنگ 27ـE با چراغ دیواری3
سرپیچ

کلید یک پل توکار4
10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

10 آمپر250 ولت و نوع کائوچوییکلید دوپل توکار5
 Electrical switches and

accessories

پریز توکار6
10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

کلید یک پل روکار7
39122200

10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

کلید دوپل روکار8
39122200

10 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

پریز روکار9
39122200

16 آمپر250 ولت و نوع کائوچویی
 Electrical switches and

accessories

10 آمپر250 ولتکلید بارانی)صنعتي(10

پریز بارانی11
16آمپر250 ولت)صنعتي(

10 آمپر250 ولتکلید تبدیل روکار12

جدول 1۶ـ فهرست تجهیزات مصرفی
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10 آمپر250 ولت و نوع کائوچوییکلید صلیبی13

10 آمپر250 ولتکلید کولر14

چوك15
20 W . 40 W

V . 220 ZH 5.   A43 250 ولت
C=3/6F  V420

استارتر16
معمولی و متداول در بازار
240V ـ W /220 80 ـ 4

W40 20 و W پایه مهتابیپایة مهتابی17

W . 20 W 40 به طول 60 سانت ولت المپ فلورسنت18
250

پمپ کولر 50 وات ـ 1/60 اسب بخارپمپ کولرآبی19

20 بازار با عرض CM پالستیکی به بست کمربندی20
طول mm 0/5 حداکثر

اندازه های مختلف و در دو نوع فوالدی مته21
و M الماسه تا 12

فتو رله22
250ولت
15آمپر

 260 V 60 ـ 50 ـ LOAD ـHZ 10 A
AC 160 ـ

Bellزنگ اخبار23
220 V 50 ـ HZ

10 آمپر 220 ولت، 50 هرتز، 3000 رلة ضربه ای24
وات
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Bell push Buttonشاسی)زنگ(25

نوع الکترونیکی و سه سیمه با کلید دائم رلة راه پله26
کار و فیوز محافظ

250ولت،100آمپر و داراي سه چشمي سنسور حرکتی27
نوع الکترونیکی، دارای تنظیمات زمان 

عملکرد

Consumer Unit or fusebox جعبه فیوز مینیاتوری28
 باقابلیت نصب RCD و کلید اصلی و 

چهار خروجی

انواع کلید مینیاتوری29
MCB

10 A ,16 A ,25 A 250 ولتV
CوRتندکار و کندکار نوع های

انواع کلید محافظ جان30
RCDـRCBO ـRCCB

S Type ـAC Type ـA type
30 mA 300 ـ mA یک فاز

250 ولتفیوز فشنگی31
25آمپر با پایة مربوط

01 ـ HRC/NH 00فیوز تیغه ای32
500 ولت تا 100

جعبه فیوز از نوع پیچازجعبه فیوز تیغه ای33

10 تا A 250 ولت فیوز کپسولی34

زمان سنج الکترونیکی 35
معمولی

ترجیحاً محصوالت ایرانی و مرغوب
A 1 A 2 = 220 V

Z 1 Z 2=24 V
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زمان سنج الکترونیکی 36
سوکتی

VAC 240 ـ 100 ترجیحاً محصول 
60/50 HZ

VDC 125 ـ 100
OMRON

37IR چشمی
ترجیحاً نوع تبریز پژوه)فرستنده/گیرنده(

نوع مرغوب ایرانیحسگر تابع دما38

از محصوالت داخلی باکیفیت 2/5 و 1/5سیم افشان39

از محصوالت داخلی باکیفیت1/5در مقاطعسیم مفتولی40

از محصوالت داخلی باکیفیت کابل41

ترمینال معمولی42
 Connection block or Euro Terminal

Strips

ترمینال تابلویی43
terminal blocks

مناسب برای سیم های 2/5 و 4 میلی متر 
مربع

کابل کولر44
)5× 5/1(

شامل یک و نیم متر کابل سیم با دوشاخه و 
گره های سوسماری

سیم آزمون مدار45
)به صورت  سه فاز(

شامل دو متر کابل با چند شاخه سه فاز  و 
گره های سوسماری

در اندازه های کوچک و متوسطانواع پیچ و مهره46
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مخصوص دیوار و چوبپیچ خودرو و رولپالگ47

معمولینوارچسب ساخت و تولید48

معمولینوارچسب کاغذی49

کوچک و متوسطمیخ پرچ50

چهارپر و شش پرآچار آلن51

عقربه ای یا دیجیتالیآمپرمتر انبري52

عددی یا عقربه ای تا 500 ولتولت متر تابلویي53

عددی یا عقربه ای تا 200 آمپرآمپرمتر تابلویي54

KW1 عددی یا عقربه ای تاAC و DC وات متر55

عقربه ای یا عددی از 0/5 ـ تا 0/5+کسینوس في متر56

PG 11 و 13.5 و mm   16لوله فوالدي57

58PVCنمره11و 1/5لوله
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59PVC سه راهی ـ زانوییاتصاالت

عرض cm 3/5 و 5داکت60

گچ مخصوص بناییگچ61

معمولی برای پرداخت کاریکاردك62

مخصوص برق کاریدستکش63

_تراکینگ64

_باس داکت65

معمولیتیزبر)کاتر(66

معمولی برنجیسرسیم67

افشان نمره 1و 2/5سیم68

کابل 2/5× 3کابل69
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی 
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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آيین نامه حفاظتي تأسیسات الكتريكي در کارگاه هاـ  
وزارت کار و امور اجتماعي)اداره کل بازرسي کار(

 این آیین نامه جایگزین آیین نامه ایمني حفاظتي تأسیسات و وسایل الكتریكي در کارگاه ها مصوب 
1341/7/2 شوراي عالي حفاظت فني گردیده است.

هدف از تدوین این آیین نامه به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت فّناوری و 
ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارت مالي و 

حفظ و صیانت نیروي کار و منابع مادي می باشد.

 فصل اول ـ تعاريف و اصطالحات:

اضافه جریان: هر جریان بیش از جریان نامي تجهیزات یا بیش از جریان قابل تحمل یک هادي که ناشي 
از اضافه بار، اتصال کوتاه یا عیب سیستم اتصال به زمین باشد.

باتري: یک سیستم الكتروشیمیایي است که انرژي الكتریكي دریـافتي را به صورت شیمیایی ذخیره 
کرده و سپس آن را به صورت انرژي الكتریكي باز پس می دهد.

برق دار: وسیله ای که اتصال الكتریكي به منبع اختالف پتانسیل دارد.
 بی برق: هر وسیله ای که هیچ اتصال الكتریكي با منبع اختالف پتانسیل نداشته و داراي بار الكتریكی 

نیست.
تابلو برق: مجموعه ای از ورودي و خروجی های برق و وسایل اضافه جریان خودکار که در داخل جعبه 
یا کابینت قرار داشته و برخي از انواع آنها کلیدهایي براي کنترل روشنایي، گرما یا مدارات توان دارند.
تأسیسات الكتریكي: مجموعه ای از تجهیزات الكتریكي مرتبط باهم بوده که براي یک هدف خاص 

طراحي گردیده اند.
تجهیزات الكتریكي: تمامي مدارها، وسایل، دستگاه ها، مصرف کننده ها و هر وسیله مشابه دیگر که 

به عنوان بخشي از تأسیسات الكتریكي به کاررفته یا در ارتباط با این تأسیسات هستند.
تجهیزات سرویس دهی: تجهیزات ضروري که معموالً شامل یک قطع کننده مدار، کلیدها، فیوزها و 
لوازم جانبي آنها بوده و به ورودي مصرف کننده ساختمان و یا هر سازه دیگر متصل است و وظیفه آن 

کنترل اصلي و قطع تغذیه هست.
زمین: هرگونه اتصال هادي عمدي یا تصادفي یک مدار الكتریكي یا تجهیزات به زمین یا به برخي 

بدنه های هادي که به جای زمین )درت( عمل می کنند، حكم زمین را دارد.
زمین مؤثر: اتصال به زمین عمدي از طریـق یک اتصال زمین یا اتصاالتي با امپدانسي به حد کافي 
پایین بوده که ظرفیت مناسب براي حمل جریان دارد تا از ایجاد ولتاژهایي که ممكن است منجر 

ایجاد خطر براي تجهیزات متـصل به آن یا افراد می شود، جلوگیري نماید.
سپر )شیلد(: الیه فلزي زمین شده روي کابل است که از تأثیر میدان الكتریكي کابل بـه خارج از آن 

جلوگیري می کند و یا کابل را در برابر تأثیر عوامل الكتریكي خارجي محافظت می کند.
سیستم سیم کشی: به مجموعه ای متشكل از کابل ها، سیم ها، شین ها و همچنین قسمت های نگه دارنده 

آنها شـامل لوله های توکار، روکار، دامت ما، سینی ها و کانال ها سیستم سیم کشی اطالق می شود.
قسمت های برق دار: تمام قسمت های هادي جریـان ماننـد سیم ها، ترمینال ها و تمام اجزاي تجهیـزات 

الكتریكي که فاقد عایق بندی مناسب باشد.
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قطع کننده مدار: وسیله ای است کـه از آن براي باز و بسته کردن مدار بـه روش دستي استفاده 
می شود و در صورت عبور جریان اضافي مدار را به طور خودکار از منبع ولتاژ قطع می کند.

قوس الكتریكي: تخلیه الكتریسیته در اثر شكست عایق الكتریكي بـین دو هادي با اختالف پتانسیل باال 
که باعث آزاد شدن انرژي حرارتي و نور می شود.

کلید محافظ جان )وسیله جریان تفاضليـ  CRCD: وسیله قطع و وصل مكانیكي یا مجموعه ای از 
وسایل است که اگر جریان تفاضلي )تفاضل جریان مدار با جریان مرجع( در شرایط به مقدار مشخصي 

برسد، کنتاکت ها را باز می کند.
ورودي اصلي برق: نقطه تحویل انرژي الكتریكي به کارگاه می باشد.

وسایل قطع: وسیله یا گروهي از وسایل که توسط آنها، هوابَری های یک مدار از منبع تغذیه جدا 
می شوند.

وسیله فرمان الكتریكي: وسیله ای است که توسط آن فرمان های الزم براي عملكرد مناسب دستگاه 
الكتریكي در شرایط مختلف و قطع و وصل آن اعمال می گردد.

 ولتاژ فشارقوي: ولتاژ باالي 1000 ولت تحت عنوان ولتاژ فشارقوی شناخته می شوند.

فصل دوم ـ مقررات عمومي: 

ماده1ـ  نصب، تنظیم، آزمایش، نگهداري و تعمیرات کلیه تجهیزات الكتریكي فقط باید توسط افراد 
متخصص و ماهر انجام شود.

ماده2ـ  تجهیزات الكتریكي کارگاه باید با استانداردهاي الكتریكي مطابقت داشته باشند.
 ماده3ـ تجهیزات و ملزومات مورداستفاده براي هر نوع عملیات برقي باید متناسب با آن کاربرد خاص 

باشد.
ماده 4ـ طراحي شبكه توزیع برق بایـد به گونه ای باشد که احتمال برقراري اتصال کوتاه و عبور جریان 

اضافي وجود نداشته باشد.
 ماده 5ـ قبل از به کارگیری کلیه تجهیزات الكتریكي باید از صحت عایق بندی الكتریكي قسمت های 

برق دار آنها اطمینان حاصل شود.
ماده 6ـ تجهیزات الكتریكي باید متناسب با اثرات خاص شرایط جوي و محیطي به کار گرفته شود.

ماده 7ـ انتخاب و به کارگیری تجهیزات الكتریكي باید به گونه ای باشد که اثرات قوس الكتریكي )آرک( 
مهار گردیده و باعث بروز خطر نشود.

ماده8ـ رعایت دستورالعمل های کارخانه سازنده براي نصب، راه اندازی، نگهداري و تعمیرات تجهیزات 
الكتریكي الزامي است.

ماده 9ـ تجهیزاتي که براي قطع جریان الكتریكي مدار به کار می روند، باید با ولتاژ و جریان نامي آن 
مطابقت داشته باشند.

ماده 10ـ هیچ یک از تجهیزات الكتریكي به خصوص سیم ها و هادي ها نباید در معرض عوامل شیمیایي 
خورنده، گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابل اشتعال و انفجار، مایعات یا عوامل دیگر قرار گیرند؛ مگر اینكه 

به طور مشخص براي کار در چنین محیط هایي طراحي و ساخته شده باشند.
ماده 11ـ در زمان اجراي عملیات ساختماني باید تجهیزات الكتریكي از صدمات ناشي از شرایط 

فیزیكي و جوي محافظت شوند.
ماده 12ـ  کلیه تجهیزات الكتریكي شامل شین ها، ترمینال ها، سیم کشي ها و عایق ها باید کامالً سالم 

بوده و نباید با رنگ، گچ، گرد و غبار، مواد پاک کننده، مواد ساینده و یا دیگر مواد آلوده شوند.
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ماده 13 ـ قسمت هایي از تجهیزات و وسایل الكتریكي که در حال کارکرد عادي، قوس الكتریكي، 
جرقه، شعله یا فلز مذاب تولید مي کنند، باید محصور شده و از هرگونه مواد منفجره و قابل اشتعال 

دور باشند.
ماده 14ـ  در محل ورود به اتاق ها یا محل هاي حفاظت شده که قسمت هاي برقدار در دسترس دارند، 

باید عالیم هشدار دهنده مبني بر ممنوع بودن ورود افراد غیرمجاز نصب شود.
ماده15ـ  کلیه تابلوهاي برق، جعبه تقسیم ها و تجهیزات مشابه دیگر باید داراي عالیم هشدار دهنده 

مناسب باشند.
ماده 16ـ  براي کلیه قسمت هاي برقدار با ولتاژ فشار قوي اعم از روکش دار و بدون روکش باید حفاظ 

فلزي متصل به سیستم اتصال به زمین براي جلوگیري از قوس الكتریكي تعبیه گردد.
ماده 17ـ  باید در ورودي مدار توزیع برق کارگاه وسیله مناسبي براي قطع کامل برق تجهیزات تعبیه 

شود.
ماده18ـ به دلیل امكان گرم شدن زیاد و جرقه زني فیوزها و قطع کننده هاي مدار، نگهداري مواد قابل 

اشتعال و انفجار در مجاورت آنها ممنوع است.
ماده 19ـ تابلوهاي برق، جعبه تقسیم ها و نظایر آن باید به گونه اي نصب شود که از نفوذ و تجمع آب 

در داخل آنها جلوگیري شود.
ماده 20ـ موتورهاي الكتریكي، وسایلي که با موتور کنترل مي شوند و سیم هاي مدارهاي انشعابي 
موتورهاي الكتریكي باید در برابر افزایش دماي ناشي از اضافه بـار موتور یا معایب مربوط به روشن 

شدن موتور محافظت شوند.
ماده 21ـ در محل استقرار افرادي که در نزدیكي کنترل کننده یا قسمت هاي برقدار موتور کار 

مي کنند، باید سكو یا کفپوش عایق مناسب در نظر گرفته شود.
ماده 22ـ کارفرما مكلف به اخذ تأییدیه سالیانه صحت عملكرد سیستم اتصال به زمین )الكترود ارتـ  

دستگاه هاـ هم بندي ها و دیگر تجهیزات و متعلقات( از وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد.

فصل سومـ  سیم کشي 

ماده 23ـ دسترسي به کانال هاي تأسیسات برق باید به راحتي امكان پذیر باشد.
ماده 24ـ سیم ها و کابل هاي برق در کانال ها باید به گونه اي نصب شوند که تعقیب مسیر آنها آسان 

باشد.
ماده 25ـ در پوش ورودي کانال هاي تأسیساتي زیر زمیني باید به گونه اي قرار گیرد که احتمال 

جابه جایي و لغزش آنها وجود نداشته باشد.
ماده 26ـ در پوش کانال هاي تأسیساتي در سطح کارگاه باید تحمل وزن افراد و وسایل نقلیه عبوري 

را داشته باشد.
ماده 27ـ شرایط داخل کانال باید از لحاظ تهویه، نور، حرارت و رطوبت مناسب باشد.

ماده 28ـ ورودي ها، دیوارها و کف کانال هاي تأسیسات برق باید از مصالحي ساخته شود که مانع از 
نفوذ و تجمع آب در کانال گردد.

ماده 29ـ بدنه کانال هاي تأسیسات برقي باید از مصالحي ساخته شود که تحمل فشارهاي جانبي و 
غیره را داشته باشد.

ماده 30ـ در کانال هاي تأسیسات آدم رو باید کابل ها و تجهیزات برقي بر اساس اصول فني و ایمني 
نصب شده باشند.
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ماده 31ـ به منظور جلوگيري از وقوع خطرات احتمالي و امداد رسـاني، بـه كارگيري كارگران به 
تنهايي در كانال ها ممنوع مي باشد.

ماده 32ـ ورود به كانال هاي برق بدون هماهنگي با واحد برق يا مسئول برق به هر عنوان ممنوع است.
ماده33ـ اتصال سيم ها به يكديگر و ترمينال ها بايد يك اتصال مطمئن بوده و قسمت لخت هادي برق 

به نحو ايمن عايق بندي گردد.
ماده 34ـ كليدهاي روشنايي بايد در محلي نصب گردد كه شخص براي روشن كردن چراغ، در معرض 

تماس احتمالي با قسمت هاي برقدار يا قسمت هاي متحرك تجهيزات ديگر قرار نگيرد.

ماده 35ـ به كار بردن سيم هاي برق خارج از استاندارد رنگ سيم ها اكيداً ممنوع است.
رنگ سيم فاز: قرمز يا مشكي يا قهوه اي 

رنگ سيم نول: آبي
رنگ سيم اتصال به زمين: زرد، سبز يا تركيب زرد و سبز 

ماده 36ـ كليه سيم ها و كابل هاي برق بايد به لحاظ نوع، رنگ، جنس و سطح مقطع به گونه اي انتخاب 
شود كه كاربرد آن به سادگي قابل تشخيص باشد.

 ماده 37ـ تجهيزات سيستم اتصال به زمين نبايد براي اهداف ديگر به كار گرفته شوند.
ماده 38ـ استفاده از سيم ارت به جاي سيم نول و بالعكس تحت هر شرايطي ممنوع است.

ماده 39ـ قطع كننده مدار نوع دستگيره   اي بايد روي تابلو كليدها عمودي نصب شده و در وضعيت 
ON دستگيره در موقعيت باال باشد.

ماده 40ـ حصارها و بدنه فلزي تجهيزات الكتريكي بايد اتصال به زمين مؤثر داشته باشند.
ماده 41ـ  كليه اجزاي فلزي سيم كشي و نيز سپر )شيلد( حفاظ هاي فلزي كابل ها بايد اتصال زمين 

مؤثر داشته باشد.
ماده 42ـ عبور هرگونه سيم از داخل كانال هاي مخصوص تهويه و كانال هاي خروج ذرات گرد و غبار 

يا بخارات قابل اشتعال ممنوع است.
ماده 43ـ استفاده از سيم كشي هاي موقت در كارگاه هاي ساختماني، با رعايت اصول ايمني و صرفاً در 
زمان تخريب، ساخت، تعميرات مجاز است و بالفاصله پس از اتمام كار بايستي كليه سيم كشي هاي 

موقت جمع آوري شود.
ماده 44ـ سيم كشي هاي موقت بايد در ارتفاع مناسبي نصب و يا به روش مطمئن ديگري استفاده شود 

تا از تماس تصادفي افراد و تجهيزات با آنها جلوگيري گردد.
ماده 45ـ سيم كشي هاي موقت در مدارهاي فشار ضعيف براي محل هاي عبور و مرور بايد حداقل 3 

متر ارتفاع داشته باشد.
ماده 46ـ كليه سيم ها و كابل هاي نصب شده در ارتفاع، سقف و ديوارها بايد در فواصل مناسبي تثبيت 

شوند تا از آويزان شدن آنها جلوگيري شود.
ماده 47ـ كليه چراغ هاي مورد استفاده براي روشنايي موقت بايد در برابر تماس اشياء و افراد و شكستن 

حفاظت شوند.
ماده 48ـ پريزهاي مورد استفاده در مدارهاي سيم كشي موقت بايد از نوع ارت دار بوده و به سيستم 

اتصال به زمين مطمئن و مؤثر وصل شوند.
ماده 49ـ بدنه فلزي تابلوهاي برق بايستي مجهز به سيستم اتصال به زمين بوده و در قفل دار داشته 

باشد و پيرامون آنها كفپوش يا سكوي عايق مؤثرنصب گردد.
ماده50 ـ براي دسترسي آسان و ايمن به كليه قسمت هاي تابلوهاي برق با عرض زياد، بايد در 
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جهت هاي مختلف، درهایي باشد که از تماس تصادفي جلوگیري شود.
ماده 51ـ  براي جلوگیري از صدمه دیدن کابل ها در اثر ساییده شدن به لبه هاي تیز ورودي به تابلوها، 

جعبه تقسیم ها و دستگاه ها باید از کلمپ هاي الستیكي استفاده شود.
ماده52ـ  در کلید هاي چاقویي، جریان ورودي باید به پایه ثابت وصل شده و تیغه هاي متحرک همواره 

به جریان برگشتي فاز متصل باشد، به نحوي که هیچگاه در حالت باز تیغه ها برقدار نباشد.
ماده 53ـ  کلیدهاي چاقویي باید به صورت عمودي نصب شود، به نحوي که پایه متحرک در سمت 

پایین باشد.
ماده 54ـ  از سیم هاي رابط نباید به عنوان سیم کشي دایم استفاده نمود.

ماده 55ـ عبور سیم هاي رابط از زیر کفپوش ها و محل هایي که احتمال ساییدگي، ضربه، بریدگي و 
معیوب شدن آنها وجود دارد، ممنوع است.

ماده 56ـ سیم هاي رابط نباید در معرض صدمات ناشي از تماس با لبه هاي در و پنجره و بست ها قرار 
گیرد.

ماده 57ـ سیم هاي رابط باید پیوسته و یک تكه باشند.
ماده 58ـ سیم هاي رابط باید توسط تجهیزات ایمن نظیر دوشاخه و سه شاخه به وسایل و پریزها 

متصل گردیده و احتمال کشیدگي سیم نیز وجود نداشته باشد.
ماده 59ـ المپ هاي مخصوص روشنایي محوطه بیروني کارگاه ها باید پایین تر از هادي هاي برقدار، 

ترانسفورماتورها یا تجهیزات و خطوط برقدار رعایت گردد.
ماده 60ـ در کارگاه هایي که استفاده از وسایل سیار الكتریكي ضروري است، باید به تعداد کافي پریز 

ثابت در نقاط مناسبي که دسترسي آسان و ایمن به آنها میسر باشد، تعبیه شود.
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 فصل چهارمـ  تجهيزات الكتريكي:

ماده 61ـ تجهيزات الكتريكي كه براي خنك كردن آنها از جريان طبيعي هوا و اصول همرفت استفاده 
مي شود، بايد طوري نصب شوند كه ديوارها يا تجهيزات مجاور مانع عبور جريان هوا از قسمت هاي 

مذكور نشوند.
ماده 62ـ بايد بين ديواره هاي مجاور، پايين و باالي تجهيزات الكتريكي فضاي كافي براي جابه جايي 

هوا وجود داشته باشد.
ماده 63ـ دستگاه هاي الكتريكي سيار بايد داراي دسته هايي از جنس عايق باشند.

ماده 64ـ تجهيزات الكتريكي بايد داراي يك صفحه مشخصات )پالك( قابل رؤيت باشند كه نام توليد 
كننده، عالمت تجاري يا عاليم تشريحي ديگر مانند نوع، اندازه، ولتاژ، ظرفيت جريان و ساير مشخصات 

نامي در آن درج شده باشد.
ماده 65ـ همه وسايل قطع كننده مدارها يا موتورهاي الكتريكي بايد داراي پالك مخصوص بوده به 

گونه اي كه مشخص شود هر يك از آنها مربوط به كدام دستگاه است.
ماده 66ـ قرار دادن هرگونه مواد و اشياء و همچنين استراحت افراد حتي به صورت موقت در محل 

استقرار تابلوهاي برق و پست ها ممنوع است.
ماده 67ـ در جاهايي كه احتمال وارد آمدن صدمات فيزيكي به تجهيزات الكتريكي و پـست هاي برق 

وجود دارد، نصب حفاظ و حصار با پايداري و مقاومت مناسب و فاصله كافي الزامي است.
ماده 68ـ رعايت فاصله مناسب براي محل استقرار و استراحت افراد تا پـست هاي برق و تجهيزات 

الكتريكي الزامي است. آيين نامه حفاظتي تأسيسات الكتريكي در كارگاه ها 11 از 8 
ماده 69ـ قسمت هاي برقدار تجهيزات الكتريكي بايد به يكي از روش هاي قرار دادن در يك تابلوي 
مناسب و ايمن يا قرار دادن داخل يك اتاق با محفظه قفل دار و يا محصور كردن توسط ديوارها و يا 
جداكننده هاي دايمي به طوري كه از دسترس افراد متفرقه دور باشد، در برابر تماس تصادفي محافظت 

شوند.
ماده70ـ در اطراف تجهيزات الكتريكي بايد فضاي مناسبي براي عملكرد ايمن، تعمير و نگهداري آنها 

وجود داشته باشد.
ماده 71ـ براي دسترسي به فضاي اطراف تجهيزات الكتريكي بايد حداقل يك درب ورودي مناسب كه 

به طرف بيرون باز شود، تعبيه گردد.
ماده 72ـ فضاي اطراف تجهيزات سرويس دهي، تابلو كليدها و مراكز كنترل بايد از روشنايي كافي 

برخوردار باشد.
ماده 73ـ كنترل روشنايي در اتاق هاي تجهيزات الكتريكي بايد به صورت دستي انجام شود.

ماده74ـ روزانه ها يا منافذ ترانسفورها و تجهيزات مشابه ديگر بايد طوري طراحي شوند كه در صورت 
ورود اشياء خارجي از طريق آنها به داخل محفظه فلزي امكان برخورد با قسمت هاي برقدار وجود 

نداشته باشد.
ماده 75ـ درِ ورودي حصارها، اتاق ها و ساختمان هايي كه محل نصب يا عبور تجهيزات الكتريكي 

فشارقوي مي باشند، بايد قفل بوده و كليد آن در اختيار مسئول برق باشد.
ماده 76ـ فضاي كار در اطراف تجهيزات الكتريكي با ولتاژ فشارقوي مي باشند، بايد به اندازه اي باشد كه 

احتمال قوس الكتريكي )آرك( وجود نداشته باشد.
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ماده 77ـ محل ورودي به مكان نگهداري تجهیزات الكتریكي باید به نحوي باشد که عبور و مرور افراد 
به آساني میسر باشد.

ماده 78ـ سیستم روشنایي فضاهاي کار تجهیزات الكتریكي با ولتاژهاي فشار قوي باید طوري طراحي 
و تعبیه شود که در حین تعویض المپ ها یا تعمیرات، افراد برق کار در معرض خطرات ناشي از 

قسمت هاي برق دار قرار نگیرند.
ماده 79ـ وسیله قطع مدار الكتریكي باید طوري باشد که وضعیت باز )OFF( یا بسته )ON( بودن 

آن به سادگي تشخیص داده شود.
ماده 80ـ کلیه تجهیزات الكتریكي باید وسایل قطع جریان اضافي مجهز شوند.

ماده 81ـ وسایل قطع جریان اضافي باید متناسب با مداري باشد که روي آن نصب مي شوند.
ماده 82ـ وسایل قطع جریان اضافي فقط باید مدار مربوط به خود را قطع کنند.

ماده 83ـ وسایل قطع جریان اضافي باید در مكان مناسبي قرار گیرند که دسترسي سریع به آنها 
امكان پذیر بوده و در معرض صدمات فیزیكي نباشند.

ماده 84ـ استفاده از کلید محافظ جان )RCD( به عنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین براي 
حفاظت در برابر برق گرفتگي ممنوع است و فقط به عنوان حفاظت مضاعف مي توان از آنها استفاده 

نمود؛ مگر در مواردي که در این آیین نامه به صراحت بیان شده است.
ماده 85ـ نصب کلیدهاي محافظ جان )RCD ( باید متناسب با نوع حفاظت مورد نظر باشد.

ماده 86ـ کلیدهاي محافظ جان )RCD( باید قبـل از استفاده و پس از نصب در فواصل زماني معین 
و منظم آزمایش شوند تا از صحت عملكرد آنها اطمینان حاصل شود.

ماده 87ـ تمام تجهیزات سیار الكتریكي، باید به یک کلید محافظ جان )RCD( مناسب مجهز شوند.
ماده 88ـ در صورت به کارگیري کلید محافظ جان سیار )RCD،( باید طول سیم کلید تا حد امكان 

کوتاه بوده و از هیچ سیم اضافي دیگري استفاده نشود.
ماده 89ـ در مكان مرطوب باید از کلیدهاي محافظ جان )RCD( به عنوان حفاظت مضاعف به همراه 

سیستم اتصال به زمین استفاده کرد.
ماده 90ـ وسایل فرمان الكتریكي دستي باید به نحوي نصب گردد که به سهولت در دسترس بوده و 

تماس تصادفي با قسمت هاي برقدار امكان پذیر نباشد.
ماده 91ـ وسایل فرمان الكتریكي دستي باید مجهز به سرپوش یا در باشد تا قطع و وصل تصادفي آنها 

ممانعت به عمل آید.
ماده 92ـ وسیله قطع کننده موتور باید در معرض دید و فاصله مناسب از کاربر نصب شود.

ماده 93ـ وسیله قطع کننده موتور باید قادر به قطع کامل موتور از تمام سیم هاي تغذیه باشد.
ماده 94ـ کلید قطع کننده تجهیزات الكتریكي نباید سیم اتصال به زمین را قطع کند.

ماده 95ـ هر موتور الكتریكي باید یک وسیله قطع کننده جداگانه داشته باشد و فقط در شرایط زیر 
مي توان از یک وسیله قطع مشترک استفاده کرد:

الف( تعدادي موتور الكتریكي قسمت هاي مشخصي از یک ماشین را راه اندازي مي کنند.
ب( تعدادي موتور الكتریكي توسط یک مجموعه از وسایل حفاظتي، محافظت شوند. 
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فصل پنجمـ  ساير مقررات: 

ماده 96ـ  در مسير عبور برق فشار قوي، نصب عاليم هشداردهنده »برق فشار قوي« الزامي است.
ماده 97ـ استفاده از چراغ هاي دستي با ولتاژ بيش از 50 ولت ممنوع مي باشد، مگر اين كه به كليدهاي 

محافظ جان )RCD( مناسب تجهيز شوند.
ماده 98ـ سرپيچ المپ هاي الكتريكي بايد به گونه اي باشد كه قبل از باز نمودن كامل المپ، احتمال 

تماس بدن با هيچ يك از قسمت هاي برقدار وجود نداشته باشد.
ماده 99ـ استفاده از المپ هاي الكتريكي سيار صرفاً در صورتي مجاز است كه تأمين روشنايي ثابت و 

مناسب امكان پذير نباشد.
ماده 100ـ المپ هاي الكتريكي سيار بايد مجهز به دستگيره و نگهدارنده عايق مناسب باشد.

ماده 101ـ المپ هاي سيار كه براي مكان هاي مربوط و خيس به كار برده مي شود، بايد از نوع ضدآب 
باشد.

ماده 102ـ در كليه مكان هايي كه احتمال بروز آتش سوزي و سرايت آن وجود دارد، ترانسفور ماتورهاي 
روغني را بايد درون مكان مسقف و ايمن قرار داد.

ماده 103ـ اتاق ترانسفورماتورها بايد طوري ساخته شود كه از دسترس افراد متفرقه محفوظ بوده و 
كليدها و قفل ها به گونه اي باشد كه به راحتي از داخل باز شود.
ماده 104ـ اتاق ترانسفورماتورها بايد تهويه مناسب داشته باشد.

ماده 105ـ هيچگونه لوله يا داكت متفرقه نبايد از اتاق ترانسفورماتورها عبور كند و همچنين قرار دادن 
وسايل اضافي در اتاق مذكور ممنوع است.

ماده 106ـ شارژ، نگهداري و تعمير باتري فقط بايد در مكان هايي كه داراي تهويه مناسب هستند، 
انجام شود.

ماده 107ـ در تمام ورودي هاي اتاق باتري بايد عاليم هشداردهنده مبني بر ممنوعيت سيگار كشيدن 
و روشن كردن آتش تا شعاع 8 متري نصب شوند.

ماده 108ـ باتري ها بايد طوري نگهداري شوند كه از خروج فيوم ها، گازها و يا مايع الكتروليت و نفوذ 
آنها به مكان هاي ديگر جلوگيري شود.

ماده 109ـ قفسه ها و سيني هاي موجود در اتاق باتري بايد داراي استحكام كافي بوده و يك روكش 
مقـاوم در برابر الكتروليت داشته باشد.

ماده 110ـ به محض مشاهده اسيد يا خوردگي در محل نگهداري و شارژ باتري ها بايد سريعاً نسبت 
به رفع نقص اقدام نمود.

ماده 111ـ در نزديكي محل شارژ باتري بايد تجهيزات كمك هاي اوليه براي شستن سريع چشم ها و 
بدن تأمين شود.

ماده 112ـ براي جلوگيري از خطرات ناشي از الكتريسيته ساكن، بايد رطوبت نسبي هوا بيش از 50 
درصد )درجه هيدرومتريك( باشد و بدنه فلزي دستگاه ها به سيستم اتصال به زمين وصل شود.

ماده 113ـ در مكان هايی كه احتمال تجمع بارهاي الكتريكي ساكن وجود دارد، بايد اتصال زمين 
مناسب براي هدايت اين بارها به زمين تأمين شود.

ماده 114ـ براي جلوگيري از خطرات ناشي از الكتريسيته ساكن در محل هايی كه مايعات از مخزن هاي 
ذخيره به تانكرها يا باركش ها و بالعكس انتقال داده مي شوند، بايد بدنه فلزي مخزن ذخيره توسط 

يك هادي به بدنه فلزي تانكر يا باركش وصل شده و هر دو به زمين متصل شوند.
ماده 115ـ در اماكني كه گرد و غبار و پودرهاي بسيار نرم در حال انتقال مي باشد، بايد محل انباشت 
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بارهاي الكتریكي ساکن به وسیله آشكارسازها مشخص و با سیستم اتصال به زمین مؤثر به زمین وصل 
گردد.

ماده 116ـ در رنگ پاشي با پیستوله و کلیه اشیاي فلزي که رنگ یا لعاب با آنها پاشیده مي شود و نیز 
اتاقک رنگ، مخزن رنگ و وسایل تهویه به سیستم اتصال به زمین وصل شوند.

ماده 117ـ روشنایي محیط هاي قابل اشتعال و انفجار باید از خارج محیط تأمین گردد و در غیر این 
صورت چراغ هاي مذکور از نوع ضد انفجاري بوده و در برابر آسیب هاي مكانیكي حفاظت شوند.

ماده 118ـ در محیط هایي که خطر انفجار وجود دارد، کلیه کلیدها و کنترل کننده ها، مدارهاي فرمان، 
فیوزها و تمام دستگاه هاي خودکار باید خارج از محدوده خطر قرار گیرند.

ماده 119ـ در محیط هایي که خطر انفجار وجود دارد، نباید از وسایل الكتریكي سیار استفاده شود مگر 
اینكه از نوع ضد انفجار باشد.

این آیین نامه مشتمل بر پنج فصل و 119 ماده مي باشد که به استناد مواد 85 و 91 قانون 
کار جمهوري اسالمي ایران در جلسه مورخ 86/12/22 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعي 

رسیده است.
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی



232

شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر



237

انه
رخ

 کا
ک

ی ی
ها

حد
 وا

ت
طا

تبا
 ار

 از
ای

نه 
مو

فترن
س	د

رئی
ت
راس

ح

نی
رگا

باز

لی
داخ

جی
خار

مل
عا

ت 
ری

دی
م

ید
تول

ت
یفی

ل	ک
نتر

ک
	و	

میر
تع

ری
هدا

نگ ار	
	ابز

ق	و
بر

ق	
دقی

ری
ادا

	2
ن	

سال
			
	

	1
ن	

سال
	و	

ک
انی
مک

ات
یس

أس
ت

لی
ما

	3
ن	

سال

بار
ان

لی
	ما

یـ	
دار

	ا
	و	

ات
دم

خ
نی

یبا
شت

پ

ی	
ضا

و	ف
ی	

موم
ت	ع

دما
خ

سبز
هی

رفا
ور	

ام
گاه

میر
	تع

ه	و
قلی

ن
ات

ارک
	تد

د	و
خری

ران
ستو

ر

ت
داش

و	به
ی	

من
ای

ید
تول
ی	

ریز
مه	

رنا
ب

بی
ریا

بازا
	و	

ش
فرو

انه
رخ

 کا
ت

ری
دی

م



238

ان
ست

نر
ر ه

دی
م

ور	
	ام
دی

تص
	م

نه	
رایا

ران
دبی

ت	
رس

سرپ
	

ف(
	)ال

گاه
کار

دار
فتر

د
زان

آمو
هنر

گی
هن
	فر

مور
ا

زان
آمو

هنر

انه
بخ
کتا

دار
بار

	ان

انه
زخ

نما

ار	
د	ک

ستا
ا

شی
موز

ن	آ
عاو

م
نی

ن	ف
عاو

م
یی

جرا
ن	ا

عاو
م

ت	
رس

سرپ
ب(

ه	)
رگا

کا
ت	

رس
سرپ

ج(
ه	)

رگا
کا

شی
رور

ن		پ
عاو

م



239

5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی



242

			
بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقاء	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست
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پودمان هادرسپایه

الزامات	محیط	کار10

تحلیل	محیط		کار	و	برقراری	ارتباطات	انسانی			

تحلیل	عملکرد	فناوری	در	محیط	کار

به	کارگیری	قوانین	در	محیط	کار

به	کارگیری	ایمنی	و	بهداشت	در	محیط	کار

مهارت	کاریابی

کاربرد	فناوری	های	نوین11

به	کارگیری	سواد	فناورانه

تحلیل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

	تجزیه	و	تحلیل	فناوری	های	همگرا	و	به	کارگیری	مواد	نوترکیب

به	کارگیری	انرژی	های	تجدید	پذیر	

تجزیه	و	تحلیل	فرایند	ایده	تا	محصول

مدیریت	تولید11

تولید	و	مدیریت	تولید

مدیریت	منابع	تولید

توسعه	محصول	جدید

مدیریت	کیفیت

مدیریت	پروژه

کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی11

حل	خالقانه	مسائل

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول

طراحی	کسب	و	کار

بازاریابی	و	فروش

ایجاد	کسب	و	کار	نوآورانه

اخالق	حرفه	ای12

ارائه	مثال	های	حرفه	و	اخالق	در	کار

ارائه	نمونه	های	اخالق	فردی	در	حرفه

تعیین	مصداق	های	مسئولیت	پذیری	در	حرفه

تحلیل	فرایند	های	اخالقی	در	حرفه

تحلیل	منشور	اخالقی	در	حرفه
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