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 وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 1 صفحه

 

 :مقدمه -1ماده 

نامه مورخ  در راستاي پیاده سازي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور اجرایی نمودن اهداف تفاهم      

ندسی ساختمان مبنی بر ارائه خدمات مابین وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت نیرو و سازمان نظام مه فی 01/05/1384

ها به منظور همکاري براي حصول اطمینان از اجراي مباحث مقررات  طراحی، نظارت و اجراي شبکه داخلی برق ساختمان

و تبصره  5ماده و 14در نامه  این شیوه، باشدجویی در مصرف انرژي  ملّی ساختمان که مرتبط با مهندسی برق و نیز صرفه

 .و جهت اجرا ابالغ می گرددن تدویپیوست  6

 چشم انداز و اهداف  -2 ماده

 چشم انداز -2-1

استفاده از توان تخصصی مهندسان و مجریان جهت طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برق داخل کلیه اماکن و ایجاد 

 . زیر ساخت مناسب براي مصرف بهینه برق در اماکن کل کشور

 هدف اصلی -2-2

 .ط و الزامات مدیریت تقاضا و مصرف برق و اطمینان از کاهش سطح خطر مشترکین و عموم جامعهپیاده سازي ضواب

 اهداف فرعی -2-3

 . باشد می) طبق چک لیستهاي پیوست (استاندارد ها  و اجراي مباحث مقررات ملّی ساختمان مرتبط با مهندسی برق -

  .اجراي استاندارد شبکه برق داخلی اماکن -

  .هاي ابالغ شده از طرف وزارت نیرو و شرکت توانیر در خصوص مصرف بهینه برق ها و رویه دستور العمل اجراي کلیه -

 .سراسر کشور: محدوده اجراء  -3 ماده

 تعاریف -4 ماده

 .منظور قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد: ـ قانون1ـ4

مباحث مقررات ملّی ساختمان که مـرتبط بـا   دستورالعملها و کلیه قواعد و اصول، منظور : ـ مقررات ملّی ساختمان2ـ4

 .مهندسی برق می باشد

 .منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد :ـ سازمان کشور3ـ4

 .منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد  :ـ سازمان استان4ـ4
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 وزارت نیرو
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 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 2 صفحه

 .ستا ها و شهرها دایر شده ن در شهرستاندفتري که به نمایندگی از سازمان استا :ـ دفتر نمایندگی5ـ4

 .می باشدنیروي برق منظور شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع کشور  :ـ توانیر6ـ4

 .باشد منظور متولی توزیع نیروي برق در شهرستان و یا استان مربوطه می :ـ توزیع مربوطه 7ـ4

و متصـدي بـرق   سیسـتان و بلوچسـتان    اي یا برق منطقـه  توزیعزیرمجموعه شرکت  که برق ادارات  :ـ مناطق برق8ـ4

 .می باشندرسانی به محدوه ساختمان مورد نظر 

شـود و توزیـع    سازمان استان تشـکیل مـی   مدیرهدفتري است که تحت نظارت هیأت  :برق  دفتر اجرایی نظارت -4-9

 .فاتر نمایندگی نظارت خواهد داشتکار را  راساً بر عهده داشته و یا بر چگونگی نظارت و نحوه توزیع کار در د

اي است متشکل از سه عضو پایه یک اصلی برق  کمیته :ت برقأتاسیساختالف  حل کمیته کارشناسی -4-10

  .سازمان استان که وظیفه اصلی آن حل اختالف بین طراحان، ناظران، مجریان و مالکان است مدیرهت أمنتخب هی

است متشکل از نماینده توزیع مربوطه، نماینده سازمان مسکن و شهرسازي  اي کمیته :کمیته هماهنگی استان -4-11

گردد و مسائل محلی  نامه براساس شیوه نامه اجرایی تشکیل می اسـتان و سازمان استـان که جهـت پیشبرد اهداف تفاهم

و در غیر این  را بررسی و در صورت امکان طبق مقررات حل،اختالف  حل کمیته کارشناسیمشکالت حل نشده در  و

  .اي به کمیته توسعه تفاهم نامه اعالم می نماید طی نامهرا صورت مسائل 

وزارت وزارت مسکن و شهرسازي، اي است متشکل از نمایندگان  کمیته :و شیوه نامه نامه تفاهم کمیته توسعه-4-12

 .نماید ی را بررسی و اتخاذ تصمیم مینیرو و سازمان  کشور که حسب مورد و یا اضطرار تشکیل جلسه داده و موارد ارجاع

دهد و سپس جهت اجرا به  نامه اجرایی آن دخالت می اتخاذ و در شیوه  نامه هاي الزم را براي توسعه تفاهم سیاست ضمناً

منصوب میگردند و  )سال دو براي مدت(مربوط  دستگاههاياین کمیته توسط  ياعضا. کند مراجع ذیربط ابالغ می

 . مستقر است )دفتر امور مقررات ملّی ساختمان( وزارت مسکن وشهرسازيدبیرخانه آن در 

 با يشهرساز ساختمان وزارت مسکن و یملّ مقررات امور دفتراست که توسط  هایی دوره :هاي آموزشی ـ دوره13ـ4

به سازمان  يسپس جهت برگزار ،گردد یم نیتدو وریزي  برنامه برقو ناظر  طراح مهندسان براي یرشرکت توان هماهنگی

 . گرددیابالغ م کشور

کمیته برعهده اي  حرفه يها آموزش مجریان و آموزشی هاي دوره مدرسانچگونگی انتخاب  وصالحیت  حدودتعیین 

 . گیرد صورت میتوسعه تفاهم نامه  یتهکم هماهنگی که با میباشد آموزش سازمان استان
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 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 3 صفحه

 هاي یک، دو  در پایه) مهندسان طراح اصلی براي(اشتغال به کار  مهندسان برق داراي پروانه: ـ مهندس طراح و ناظر 14ـ4

   . باشند این شیوه نامه را گذرانده) 13-4(آموزشی موضوع بند  هاي و سه که دوره و یا دوره

آنها در  صالحیت و باشند گذرانده راهاي آموزشی مصوب  دوره که هستند حقوقیحقیقی و  اشخاص : مجریان ـ15ـ4

پروانه  يکه دارا تجربی یانمجر. ید شده باشدیتأ يشهرساز ساختمان توسط وزارت مسکن و برقیات اجراي تأسیس

 .خواهند گرفتقرار ماده این شمول حوزه درهاي آموزشی مصوب  دورهپس از گذراندن باشند  می  شده یلکسب تسج

نامه  ل پس از ابالغ این شیوهشده موظفند ظرف حداکثر یکسا یلپروانه کسب تسج يدارا تجربی یانمجر : 1تبصره

 . را گذرانده و توسط سازمان استان تعیین صالحیت شوند هاي آموزشی مصوب دوره

. اي استان باشند کلیه عوامل اجرایی مجري باید داراي پروانه مهارت فنی از اداره کل آموزش فنی و حرفه:  2تبصره

  .را ندارد مجري حق بکارگیري عوامل اجرایی بدون پروانه مهارت فنی

که متقاضی جهت تقاضاي باشد  مییا مناطق برق سراسر کشور  واحدي در توزیع مربوطه و :ـ امور مشترکین16ـ4

  .کند نصب انشعابات برق به آن مراجعه می

قدرت انشعاب و ظرفیت  یا تغییر در شخص حقیقی یا حقوقی که برقراري انشعاب یا انشعابات برقی و :ـ متقاضی17ـ4

  .دي را درخواست نموده، لیکن هنوز درخواست وي انجام نشده باشدقراردا

عبارت است از قدرتی که در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا این  :ـ ظرفیت قراردادي 18ـ4

رد گردد و در مو این ظرفیت در واحدهاي مسکونی بر اساس ضوابـط مصـوب تعییـن می. باشد کیلووات می حد برحسـب

در صورت وجود امکانات فنی براي شرکت در چارچوب ضوابط و بر اساس درخواست ) غیرخانگی(ها  کاربري سـایر

  .متقاضی یا مشترك و برحسب کیلووات  تعیین می گردد

 :هاي ساختمانی جهت واگذاري برق به شرح جدول ذیل گروه :هاي ساختمانی ـ گروه19ـ4

 ساختمانی هاي گروه -)1(جدول 

 طبقه بندي گروه ساختمان نوع ساختمان ردیف

1 

 -مسکونی

 یمعمو -تجاري

 خاص و صنعتی

 متر مربع 600یک تا دو طبقه ارتفاع از روي زمین وحداکثر زیربنا  الف

 متر مربع 2000سه تا پنج طبقه ارتفاع از روي زمین وحداکثر زیربنا  ب

 متر مربع 5000ا شش تا ده طبقه ارتفاع از روي زمین وحداکثر زیربن ج

 متر مربع 5000بیش از ده طبقه ارتفاع از روي زمین و زیربنا بیش از  د
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 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 4 صفحه

 

ساختمانهایی که براي سکونت در یک واحد و یا مجتمع چند واحدي طراحی و اجرا  :هاي مسکونی ـ ساختمان20ـ4

 ).1مطابق جدول (گردد  می

هاي  ساختمان نظیر ،ائه خدمات به عموم طراحی و اجرا شدههایی که براي ار ساختمان :هاي عمومی ـ ساختمان21ـ4

  ).1مطا بق جدول ...(درمانی و مراکزتجاري، بهداشتی، ها، ها و مسافرخانه آموزشی، اداري، خدماتی، فرهنگی، مساجد، هتل

ارند از هایی که معموالً مورد مراجعه عمومی مردم نیست ولی کاربرد خاصی د ساختمان :هاي خاص ـ ساختمان22ـ4

  ).1مطابق جدول ... (ها و  ها، باغات، باغچه جمله نگهداري اسناد مهم، مراکز اطالعاتی، زندان

ها،  شود مانند کارگاه هایی که در آن کارهاي تولیدي و صنعتی انجام می ساختمان :هاي صنعتی ـ ساختمان23ـ4

 ) .1مطابق جدول ... ( ها و کارخانجات، آزمایشگاه

هاي  اي و شرکت هاي منطقه هاي ابالغی به برق ها و رویه نامه ها، بخش منظور کلیه دستورالعمل :عملدستورال -4-24

  .ارت نیرو می باشدزتوزیع توسط شرکت توانیر و و

کابل کشی، کشی ، سیم مجموعه تجهیزات و شبکه بعد از کنتور  برق  شامل  لوله  :سیسات برق اماکنأت -4-25

  .باشد تمامی سیستمهاي جریان ضعیف می سایر سیستمهاي برقی و چراغها، پریزها و کشی،

 .باشد اي می رسانی متعلق به شرکت توزیع  و یا برق منطقه منظور شبکه برق :شبکه برق  -4-26

 : برقحدود صالحیت ناظران  -5 ماده

 . کنترل ساختمان قانون نظام مهندسی و 33ی ساختمان و آئین نامه اجرایی ماده طبق مبحث دوم مقررات ملّ

 : ساختمان برقتأسیسات  تجربیصالحیت مجریان  تعیین -6 ماده

قانون نظام مهندسی و  33نامه اجرایی ماده  ی ساختمان و آئینکمیته هماهنگی استان مطابق مبحث دوم مقررات ملّ

  .قدام خواهد کردا ساختمان برقتأسیسات  تجربیصالحیت مجریان کنترل ساختمان نسبت به تعیین نحوه و حدود 

 . را دارا خواهند بود اماکن داخلی برق تاسیسات اجراي یتفقط صالح  6 مادهذکر شده در  مجریان : 1 تبصره

 کار گردشـ 7 ماده

توسط مهندسین مربوطه  ههاي معماري و ساز ساختمان پس از دریافت دستور تهیه نقشه اقدام به تهیه نقشه مالک -7-1

سیسات أبا اخذ نظر مهندس تقدرت مورد نیاز  هاي معماري اقدام به برآورد نقشه با اخذ برق طراحمهندس . نماید می
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 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 5 صفحه

بررسی وضعیت ساختمان از نظر رعایت حریم شبکه برق  ،)هاي برق جهت رعایت مفاد آئین نامه تکمیلی تعرفه(مکانیکی

 .نماید میات اجرایی وزارت نیرو الزاماً مبتنی بر مباحث مقررات ملی ساختمان و مقرر هاي برق طراحی نقشهو 

مراتب لزوم صدور تائیدیه مهندس ناظر که ممهور به مهر سازمان استان میباشد جهت ارائه به توزیع مربوطه : تبصره 

 .هاي برق توسط مهندس طراح درج شود بایست در کلیه نقشه می

توسط مهندس طراح برق تهیه شده است  که 3پیوست شماره  1مراه نقشه طراحی برق و فرم شماره هه مالک ب  -7-2

  .نماید توزیع مربوطه مراجعه میشرکت  به

مین بـرق  أتـ روز کاري وضعیت ساختمان را از نظر نحوه رفع حریم و  7توزیع مربوطه موظف است در مدت شرکت   -7-3

ه تغییرات درطراحـی معمـاري،   در صورت عدم نیاز ب .مالک اعالم نمایند به....) ، محل نصب کنتور و واگذاري پست توزیع(

یا مراجعه بـه  به سازمان استان ییدیه امکان واگذاري برق ساختمان به مالک جهت مراجعه أتوزیع مربوطه اقدام به صدور ت

  .نماید شهرداري جهت تهیه پروانه می

نامـه  ، مالـک  )بـرق  به دلیل واگذاري پست و یا رفع حـریم شـبکه  ( در صورت نیاز به تغییرات در طراحی معماري   -7-4

پس . نماید معماري و سازه تسلیم کرده و از آنها درخواست تغییرات الزم می، را به طراح برقموارد اصالحی توزیع مربوطه 

در صـورتیکه تغییـرات   . گـردد  اعـالم مـی  مربوطه ویرایش شده بهمراه قدرت درخواستی به توزیع  طرحتغییرات،  مالاز اع

 . کند اعالم میمالک اي امکان واگذاري برق را به  با نامهمربوطه اعالمی باشد توزیع  اعمال شده مطابق با شرایط

 جهـت صـدور پروانـه سـاخت     به سازمان استان و یا شـهرداري  مربوطه ئید توزیعأاین مرحله مالک بهمراه نامه ت در -7-5

وص عقد قرارداد برق دوره ساخت و سـاز و  مالک به توزیع مربوطه مراجعه و در خص ،پس از صدور پروانه. نماید مراجعه می

 .نماید هاي دائم خود اقدام می برق

اقدام بـه انتخـاب مهنـدس    )  3پیوست شماره  2فرم شماره ( با توجه به نامه ارسالی توزیع مربوطه سازمان استان  - 7-6

 .نماید نموده و ناظر را به مالک معرفی میناظر 

بازنگري در طراحی با نظـر طـراح بـرق    ( فق نقشه طراحی و زساو  ی مراحل ساختثر خود در تمامؤناظر با حضور م -7-7

  )4وفق پیوست شماره (  .کند نظارت می مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو و) در صورت نیاز 

 به مالک سازمان استان، /شهرداریها/توزیع مربوطه رسانی اطالع از پس باشد ساخت حال در ساختمان صورتیکه در -7-8

 در. کند می بررسی الکتریکی شبکه حریم و نیاز مورد قدرت نظر از را ساختمانبرق  وضعیت برق اداره و مراجعه برق اداره

 موظف مالک .گردد می ابالغ مالک به تغییرات) پست واگذاري یا و شبکه حریم علتبه ( ساختمان در تغییر به نیاز صورت

 از مرحله هر در ساختمانها نوع این. کنداقدام  م اصالحات با نظر مهندسین طراح معمار، سازه و برق نسبت به انجا است
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 وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 6 صفحه

 و نماینداز طریق سازمان استان  ناظر مهندس تعیین به اقدام بایست می، توزیع مربوطه اعالم از پس باشدکه  ساخت

 از دسته این به برق انشعاب واگذاري است بدیهی. دهد انجام مقتضی نحوه به را خود وظایف نیز مذکور مهندس

  .شد نخواهد انجام برق ناظر ئیدیهأت بدون نیز ساختمانها

 .باشد می اند دهو ساز کر ساخت به شروع،  نامه آئین این ابالغ از قبل که ساختمانهاییبند فوق فقط شامل : تبصره

سـاختمان جهـت    بـه مالـک   را کتبـاً  مراتب وظف استناظر م، در مراحل اجرا نقص و اشکالصورت بروز هرگونه  در -7-9

 .اصالح اعالم نماید

ناظر و تایید و ممهور به مهر توسط تکمیل شده  4چک لیست پیوست شماره ( یدیهیتأ دریافت از پس مالکـ 10ـ7

 هب اشتراك برقراري جهت، ناظر توسط شده دییتأ )چون ساخت( ازبیلت نقشه کسب و )سازمان نظام مهندسی استان

  .نماید می مراجعه برق منطقه

 .نمود خواهد خودداري باشند برق ناظرین یدیهیتأ فاقد که هایی ساختمان برقراري انشعاب برق  از برق مناطق ـ11ـ7

از که ساختمان  و کنترل قانون نظام مهندسی اجرایی نامه آئین 117 ماده به عنایت با نظارت الزحمه حق مبلغ ـ12ـ7

اجراي این شیوه نامه میباشد و هزینه دیگري از بابت  خواهد شدشده و یا شهرسازي تعیین و اعالم  طرف وزارت مسکن و

  .مطالبه نمیگردد

  .نظارت برق انجام می گیرد اجرایی دفتر توسط ناظرین بین نظارتی کار توزیع نحوه  -7-13

  .نمود خواهند ارائه سعه تفاهم نامهکمیته تو به را ناظرین عملکرد گزارش ساله همه ي استانها سازمان ـ14ـ7

ي ها سازمان به و تهیه توانیر شرکتید یأو اخذ ت مرکزي شوراي توسط ، یدیهیتأ و اشکاالت لیست، چک هاي فرم ـ15ـ7

 .شد خواهد ارسال استان

 . بود خواهد مربوطه ناظر عهده به صادره هاي یدیهیتأ حقوقی و اي حرفه مسئولیت ـ16ـ7

 را مراتب طراحی و نظارت امر در توجهی بی و کوتاهی گونه هر مشاهده صورت درتوزیع مربوطه  برق امور / طقهمنـ 17ـ7

 .نمود دخواه اعالم استان  سازمان به پیگیري جهت اًمشروح

 به دیگر مرجع هر یا و مالک ،مربوطه عیتوزاز طرف  برقسیسات أت نظارتطراحی و هر نوع تخلف در  اعالمصورت  در ـ18ـ7

  .به طرفین ارسال خواهد شد حکم صادره کتباً و رسیدگی استان سازمان انتظامی شوراي، مراتب توسط  استان ازمانس

 پس و کند می اعالم مالک/ مجري بهایرادات را به صورت کتبی  ناظر ،باشدو یا داراي اشکال  ناقص شده اجرا کار که صورتی درـ 19ـ7

 بار سهدر صورتیکه پس از  .ر و پس از ممهور شدن به مهر سازمان استان معتبر خواهد بودیه توسط ناظر صادتأیید، نقص رفع از
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 وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 7 صفحه

 کارشناسی حل اختالف  کمیته د،ونش تائید ناظر توسطاجرا شده  برقسیسات أت مالک،/ مجري بهیا اشکال  نواقص اعالم

 . آمدخواهد اتخاذ تصمیم الزم بعمل  ،آتی مسایل از جلوگیري جهت و  تشکیل

 این صورت نظر کمیته در . مراتب به کمیته هماهنگی استان ارجاع خواهد شد ،صورت عدم حصول توافقدر  :بصره ت

 .است قطعی و الزم االجرهماهنگی استان 

 :شیوه پذیرش و آموزش ناظران  -8 ماده

ها،   مقررات، بخشنامه ، )رقمرتبط با مهندسی بمباحث (ی ساختمان براساس مباحث مقررات ملّ: ـ برنامه آموزش مهندسان1ـ8

شرکت توانیر و سازمان کشور وزارت مسکن و شهرسازي، االجرا از سوي  هاي آموزشی ابالغ شده الزم دستورالعمل ها و رویه

شهرسازي به پیشنهاد کمیته  ی ساختمان وزارت مسکن وهاي آموزشی توسط دفتر امور مقررات ملّ شود و سرفصل طرح می

  .تصویب خواهد شدبررسی و توسعه تفاهم نامه 

) برق مهندسیمباحث مرتبط با (ی ساختمان این برنامه شامل مفاد اجرایی مباحث مقررات ملّ: ـ برنامه آموزشی براي مجریان2ـ8

سازمان کشور شرکت توانیر و االجرا توسط  هاي آموزشی تعیین شده الزم  ها و دستورالعمل و مفاد اجرایی مقررات، بخشنامه، رویه

  .است

 :شیوه توزیع کار بین ناظران -9 ماده

در دهه اول هر ماه تعدادي کاربرگ با شماره سریال نظارت ـ دفتر اجرایی نظارت برق راساً و یا از طریق دفاتر نمایندگی 1ـ9

  .دهد در اختیار ناظران قرار می) طبق نظام نامه مصوب سازمان استان ( جهت ثبت کارهاي ارجاعی با ظرفیت تعیین شده 

نظارت  اجرایی دفتر نظارت کمتر یا بیشتر از ظرفیت تعیین شده باشد،نمایندگی در صورتی که کارهاي ارجاعی به دفاتر 

  .گیري مقطعی خواهد کرد و کارها را عادالنه بین مهندسان شاغل در آن دفاتر تقسیم خواهد نمود تصمیم برق

که بتوان توسط آن کاربرگ را کنترل نمود تا کار ارجاعی از ظرفیت تعیین ـ تعداد کار ارجاعی باید در دفاتر ثبت شود 2ـ9

 .شده تجاوز نکند

شود تا براي اخذ پرونده مراجعه نماید،  اجرایی به ناظر اطالع داده می دفترـ پس از تکمیل پرونده و ثبت آن، از طریق 3ـ9

  .شود تا وظیفه نظارت را به عهده بگیرد می ساعت مراجعه نکند از ناظردیگر خواسته 48بدیهی است اگر ظرف مدت 

ـ در صورت ارجاع کار از طریق دفاتر نمایندگی اگر بطورکلی تعداد کار ارجاع شده از طرف متقاضیان به دفاتر نمایندگی 4ـ9

کل حل شود تا مش از سایر دفاتر نمایندگی تقاضاي همکاري می "بیش از ظرفیت کاري ناظران شاغل در آن دفتر باشد، کتبا

  .شود

 .  دتواند بر کار اجرایی خود نظارت داشته باش ـ مجري حقیقی یک پروژه نمی5ـ9
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 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 8 صفحه

 .توانند بر کار اجرایی خود نظارت کنند ـ هیچکدام از اعضاي رسمی یا غیر رسمی مجریان حقوقی نمی6ـ9

توانند در محدوده جغرافیایی  ـ رؤساي دفاتر نمایندگی و کارکنان آن که داراي صالحیت طراحی، نظارت باشند نمی7ـ9

  .دفتر نمایندگی کار اجرا و یا نظارت بپذیرند

 . در پایان هر  فصل دفاتر نمایندگی موظف به اعالم میزان فعالیت هر ناظر به کمیته هماهنگی استان می باشند -9-8

 ارتقاء فرهنگ عمومی -10 ماده

طه بـا همکـاري وزارت مسـکن و شهرسـازي، سـازمان کشـور و       هاي مربو ضروري است وزارت نیرو و شرکت توانیر و توزیع

استان و دفاتر نمایندگی نسبت به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در زمینه اجرایـی شـدن مفـاد ایـن تفـاهم نامـه از طریـق        

 .وسایل ارتباط جمعی و امور تبلیغی اقدام نمایند

 اجراء  زمان -11 ماده

 .را استاین شیوه نامه از تاریخ ابالغ الزم االج

 مسئول حسن اجراء -12 ماده

  .نامه می باشد کمیته هماهنگی استان مسئول حسن اجراي این شیوه

 تعرفه خدمات مهندسی  -13 ماده

در سـه ماهـه    و شهرسـازي  توسط وزارت مسـکن هاي خدمات مهندسی  در قالب سایر تعرفهتعرفه خدمات مهندسان ناظر 

 .ابالغ خواهد شد کشور ت اجرا به سازمانسال براي سال بعد تعیین و جه چهارم هر

 :مفاد شیوه نامه -14 ماده

ـ      با  22/4/89در تاریخ  پیوست ) 6(و تبصره ) 5(ماده و ) 14(این شیوه نامه شامل  ی امضـاي مـدیر کـل امـور مقـررات ملّ

بـر توزیـع   مدیر کـل دفتـر نظـارت     کشور و نظام مهندسی ساختمان رئیس سازمان ،مسکن و شهرسازيوزارت  ساختمان

. باشـد  می نامه کمیته توسعه تفاهمنظر به عهده  هرگونه تفسیر، توسعه و تجدید .مورد تصویب قرارگرفت توانیر وزارت نیرو 

بر این شیوه نامه دفتر امور مقررات ملّی سـاختمان وزارت  عالیه نظارت  ورسمی و پاسخگویی به ابهامات اظهار نظر مرجع 

  .مسکن و شهرسازي می باشد
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 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 9 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاي پیوست

 نظارت اجرایی نامه شیوه

  برطراحی واجراي استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موادي از قانون نظام مهندسی ساختمان: 1پیوست شماره 

 گردش کار واگذاري انشعاب: 2پیوست شماره 

 3الی  1فرمهاي شماره : 3پیوست شماره 

 ي کنترلیچک لیست ها:  4پیوست شماره 

 راهنماي نظارت :  5پیوست شماره 

 تفاهمنامه:  6پیوست شماره 
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 وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 10 صفحه

 

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آنمواردي از  1پیوست شماره 

 تعریف نظام مهندسی و کنترل ساختمان: قانون 1ماده 

هـا، اسـتانداردها و تشـکلهاي     آیین نامـه  ،مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون،

 .شود مهندسی، حرفه اي و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می

                                                      : عبارتند ازقانون این اهداف و خط مشی : قانون 2ماده 

 . وسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمی در معماري و شهرسازيتقویت و ت .1

 . تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فنی و مهندسی در بخشهاي ساختمان و شهرسازي .2

 . مین موجبات رشد و اعتالي مهندسی در کشورأت .3

ـ  ترویج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهی عمـومی نسـبت بـه آن و م    .4 زایش ی سـاختمان و افـ  قـررات ملّ

 . وري بهره

 . باالبردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجراي خدمات .5

 . ارتقاي دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش .6

آسـایش و صـرفه    بهـره دهـی مناسـب،    ی ساختمان به منظور اطمینـان از ایمنـی، بهداشـت،   وضع مقررات ملّ .7

عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شـهري  اقتصادي و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به 

 . و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمایه هاي ملی

 . تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسی .8

تـفــضیلی و هــادي از    ی ساختمان، ضوابط ومقررات شهرسازي و مفاد طرحهـاي جـامع و  الزام به رعایت مقررات ملّ .9

و تمـام اشـخاص حقیقـی و     بهـره بـرداران   مهندسـین،  سازندگان، سـوي تمـام دستـگاههاي دولتـی، شـهرداریـها،

حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیـه روابـط و فعالیتهـاي آنهـا و فـراهم سـاختن زمینـه        

 .اریها و تشکلهاي مهندسی و حرفه اي و صنوف ساختمانهمکاري کامل میان وزارت مسکن و شهرسازي، شهرد

جلب مشارکت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجراي طرحهاي توسـعه   .10

 . و آبادانی کشور

 مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه اي و انضباطی:  آیین نامه اجرایی 32ماده
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 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 11 صفحه

حرفه اي و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار ، کاردانی و تـجربی نیــز   مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات

سیس تشکیالت حرفـه اي مربـوط، شـوراي    أمانند دارنـدگان پروانـه اشتغال به کار مهندسی است لکن پس از ت

خاصـی   انتظامی استان و مرجع تجدید نظر به همکاري و هماهنگی تشکیالت مذکور اقدام خواهند کرد و موارد

که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجـه بـه   

پیشنهادات تشکیالت حرفه اي مربوط طـی دسـتورالعملی بـه وسـیله وزارت مسـکن و شهرسـازي بـه شـوراي         

 .انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابالغ خواهد شد

 ی ساختمانمسئول نظارت عالیه بر اجراي ضوابط و مقررات ملّ: ه اجرایی آیین نام 33ماده

ـ شهر سازي و مقـررات  مسئولیت نظارت عالیه بر اجراي ضوابط و مقررات  ی سـاختمان در طراحـی و اجـراي    ملّ

تمامی ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري که اجراي ضوابط و مقـررات مزبـور در   

         و وزارت مــذکور بــا انتشــار اعالمیــه و. هــا الزامــی اســت، برعهــده وزارت مســکن و شهرســازي اســت مــورد آن

 .آگاهی هاي الزم را به افراد جامعه خواهد داد اطالعیه ها،

 مسئولیت شهرداري : آیین نامه اجرایی  34ماده 

اي سـاختمانی و مـتن پاسـخ بـه     شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه هاي تفکیک زمین و متن پروانـه هـ  

هرگونه استعالم درباره کاربري و تراکم اراضی، مشخصات مصـوبات طرحهـاي جـامع، تفضـیلی و هـادي را کـه       

 .شامل نام مرجع تصویب کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابالغیه قانونی است ذکر نمایند

 مسئولیت مالکان: آیین نامه اجرایی  35ماده 

رفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخسـتین روز شـروع عملیـات اجرایـی،     مالکان و کا

یک نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداري و یک نسخه از پروانـه سـاختمان را در تمـام مـدت     

تمان در اختیار آنها موران کنترل ساخأاجراي ساختمان، در محل کارگاه نگهداري نمایند تا در صورت مراجعه م

 .گذاشته شود
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 وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 12 صفحه

 
 

 

 

 )نمودار گردشکار( 2پیوست شماره   
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 13 صفحه

  3پیوست شماره    
 1فرم شماره 

 ابالغیه مراجعه مالک به منطقه برق

                                                                                                         ...................................................نماینده قانونی پـالك ثبتـی  / الک م.................................... ......رکار خانم س/ جناب آقاي 
به اینکه نیروي برق مورد نیاز ساختمان نظر ............................................................................................................... آدرس
امور برق اعالم تا با اتخاذ تدابیر الزم واگذاري انشعاب در مرحله پایان کار با سـهولت  / اکنون به منطقه  بایست از هم شما می

هـاي   قشـه لذا خواهشمند است حسب مقررات از تاریخ این ابالغیه به مدت یکماه نسبت به ارائه یک نسخه از ن. انجام پذیرد
کیلووات و بـا زیـر   ......................... معماري و برق و جدول پیشنهادي زیر و برآورد قدرت کل موردنیاز ساختمان به میزان 

  .اقدام نمایید..................  امور برق /متر مربع به منطقه ............. بناي 

 تعداد انشعاب نوع انشعاب
جریان مورد نیاز هر 

 )آمپر(واحد

مجموع جریان مورد 

 )آمپر(نیاز

 خانگی
    تکفاز

    سه فاز

 سایر مصارف
    تکفاز

    سه فاز

 صنعتی
    تکفاز

    سه فاز

 عمومی
    تکفاز

    سه فاز

     مجموع

 :حریم

):          متر(شار متوسطشبکه ف):       متر(شبکه فشار ضعیف: در سطح افق از هادي جانبی فاصله عرضی برآمدگی ساختمان

 ):متر(شبکه فوق توزیع و باالتر با ذکر ولتاژ شبکه مربوط

 

  هاي برق مهر و امضاي مهندس طراح نقشه

   :رونوشت

 جهت استحضار ........................................... امور برق / ـ مدیریت محترم منطقه1

  عیین به موقع مهندس ناظر برقـ دفتر اجرایی نظارت برق جهت استحضار و ت2
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 14 صفحه

  3پیوست شماره 

 2فرم شماره 

 

 

 .... ........دفتر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان: موضوع

 

 با سالم؛

بــــه نشــــانی ..................................................... ......................................................خــــانم /نظــــر بــــه اینکــــه آقــــا     

ــی  ..................... .................................................................................................................................... ــالك ثبتــــــــ پــــــــ

با ارائه مدارك مورد نیاز نسبت به ............ ....................شماره تلفن  و.........................................................................................

درخواست انشعاب اقدام نموده است، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تعیـین مهنـدس نـاظر جهـت انجـام      

.... ....................طبقه و قـدرت  ....................مترمربع  ودر ......... .................ن با زیر بنا به متراژ فرآیند نظارت برق ساختما

کیلووات ساعت و در صورت صحت اجرا ، صدور تاییدیه اقدام و نتیجه را به منظور بررسی نهایی و برقراري انشعاب به 

 .این شرکت اعالم نمایند

 

 

 

 .....امور برق / منطقه                                                                                                 

 .....شرکت توزیع نیروي برق                                                                                            
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 15 صفحه

 3پیوست شماره 

 3ره فرم شما
 

 تعالی بسمه
 

  ............................................در مـاه  ............................................   تأسیسـات الکتریکـی در اسـتان   نظارتی کاربرگ واگذاري کار خدمات 
.........................................................   داراي پایـه   ................ ................................................................مهنـدس  / آقـاي / خـانم   بـه  ...................................سال  

  ..............................................................تاریخ اعتبار    ........................................................ پروانه اشتغال به کار شماره

 تاریخ ردیف
نام و نام 

 مالک خانوادگی

شماره 

پروانه 

 ساختمان

آدرس 

 ساختمان
قدرت 

KW 

تعداد 

 واحد

مبلغ 

فیش 

واریزي 

 )ریال(

مهر وامضاء 

 اجرائی دفتر 

 نظارت برق

توضیحات 

 تکمیلی
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 16 صفحه

 

  4شماره  وستپی

 لیست نهایی تأسیسات الکتریکی ساختمان جهت صدور تأییدیه اتصال انشعاب برق چک

وژه
 پر

ات
خص

مش
 

 :پالك ثبتی:                               نماینده قانونی/ نام مالک 

ت 
صا

شخ
م

ظر 
نا

رق
ب

 

 :نام و نام خانوادگی
 :شماره پروانه اشتغال :تاریخ :                               شمــاره پروانه ساختمان

 :تاریخ ارجاع :تعداد طبقات سازه:                                                        ناظر
 :مهر و امضاء :آدرس ملک

 
 
 
 

تهیـه و   )و د هـاي الـف، ب، ج  براي ساختمانهاي گروه(هاي موجود بر اساس چک لیست طراحی تأسیسات برقی آیا مدارك و نقشهـ 1
  اند؟طراحی شده

  

مبحث سیزدهم مقـررات  « و » ) IEC-۶٠٣۶۴(استاندارد تجهیزات الکتریکی « و » مشخصات فنی قرارداد«آیا کارهایی اجرایی با -2
  مطابقت داده شده است؟» ملی ساختمان 

  

    آیا از عالئم خطر و هشدار دهنده بر روي تابلو هاي برق و سایر تجهیزات برقی در هنگام اجرا و پس از اتمام عملیات استفاده شده است؟  -3
    آیا بدنه کلیه تأسیسات و تجهیزات الکتریکی به سیستم زمین وصل شده اند؟ -4
    آیا دستور العمل تعمیر و نگهداري،بهره برداري ،نصب و نقشه  تک خطی مدار تابلو و نگهداري این مدارك در درب تابلو نصب شده است ؟ -5
ت کوچک نظیر گربه و پرندگان به داخل اتاق آیا کلیه دریچه هاي تهویه هواي اتاق تأسیسات برقی  جهت جلوگیري از ورود حیوانا -6

  داراي حفاظ میباشند؟
  

    آیا مدار برق اضطراري که از طریق دیزل ژنراتور تغذیه میشود توسط کلید چنچ اور از مدار اصلی جدا شده است؟-7

ل یک  آسانسور ، روشنایی راه پله ،سیستم هاي تهویه ،روشنایی اتاق کنتـرل و نگهبـانی ،و همچنـین مراکـز تلفـن      آیا تغذیه حداق -8
  تأمین  شده است ؟) دیزل ژنراتور(،اعالم حریق و سیستم صوتی از طریق برق اضطراري 

  

    به سیستم  زمین وصل می باشند؟) هم  بندي(تاژ شدن با پتانسیل زمین کلیه هادي هاي بیگانه به منظور هم ولآیا -9

کابل کشی تأسیسات برقی با سایر تأسیسات ساختمان نظیر آب ،گـاز و غیـره تـداخل دارد؟ و آیـا تمهیـدات الزم بـه منظـور        آیا -10
  حفاظت هاي الزم در نظر گرفته شده است؟

  

    در تابلو هاي برق وتابلو تلفن ، خطوط رزرو  جهت نصب تجهیزات احتمالی در آینده منظور شده است؟آیا -11
بطـور صـحیح اجـرا شـده انـد و بـا       هاي عبور کابل نظیر لوله ها،سینی ها ،داکت ها و غیره و همچنین کانال هاي کابـل  آیا مسیر -12

  استاندارد ها و مقررات ملی مطابقت دارند؟
  

در کابل کشی ها بویژه در ساختمان هاي گروه ج و د سایز کابل با محاسبات سایز کابل از طریق افت ولتاژ کنترل ، و حد اکثـر  آیا -13
  طول مجاز رعایت شده است؟

  

    آیا تمهیدات الزم بمنظور جلوگیري از عبور کابل از مکان هاي  ممنوع بطور مثال از میان درب ها در نظر گرفته شده است؟ -14

    ی اتخاذ شده است؟آیا تمهیدات الزم بمنظور جلوگیري از صدمه به کابل ها در زمان کابل کش -15

    در صورت استفاده از کابل با هادي آلومینیومی ، جهت اتصال به هادیهاي مسی  آیا از اتصاالت مناسب استفاده شده است  ؟ -16
    ستاندارد هاي تعریف شده  رعایت شده است  ؟در صورت وجود پست برق آیا ضوابط فنی مربوط و ا -17
    در صورت وجود برق اضطراري و دیزل ژنراتور آیا ضوابط  فنی مربوط به آنها اجرا شده است ؟ -18
  و تابلو هاي سیسـتم هـاي   ) GP(،تابلو برق مشترك ) DP(،تابلوي برق واحد ها  )MDP(آیا کلیه تابلو ها اعم  از تابلوي اصلی برق  -20
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 17 صفحه

تابلو هاي تلفن ،تابلو هاي اعالم حریق ، و تابلو هاي سیستم صوتی و تابلو هـاي تغذیـه سیسـتم شـوفاژ ،تغذیـه      : جریان ضعیف شامل 
  ده ساخته  شده اند؟بطور صحیح  و مطابق با نقشه هاي طراحی ش UPSآسانسور و تغذیه کامپیوتر و 

    ؛موارد ذیل رعایت و اجرا شده اند)  کنتور(آیا در تابلو اصلی برق  -21
    رعایت شده است؟) ۵ mm/١≤d(آیا حداقل ضخامت ورق تابلو  کنتور -21-1
و همچنین وسایل حفاظتی و عمـق تـابلو مناسـب    ) ولتمتر و آمپرمتر(دمان کنتور ها و وسایل اندازه گیري آیا ابعاد تابلو و چی -21-2

  اجرا شده است؟
  

    از نوع الکترو استاتیک پاششی و  یاکوره اي می باشد) MDP(آیا رنگ آمیزي تابلو برق اصلی  -21-3
و در صورت ) Ip≥۴٣(بودن حداقل  Out doorدر صورت ) MDP(آیا بر حسب مستندات درجه حفاظت تابلو ي برق اصلی  -21-4

In door  بودن حداقل)Ip ≥میباشد)   ٢٣  
  

، شینه ها، ،ترمینالها و وسائل اندازه گیري ی ،داکت هاي عبور سیمآیا تجهیزات داخل تابلو اعم از وسایل قطع و وصل و حفاظت -21-5
  .مناسب و از نوع استاندارد تهیه و نصب شده اند

  

    آیا اتصال ارت بین شینه هاي نول و ارت در تابلوي اصلی انجام شده است؟ -21-6
و همچنـین فواصـل   )در ارتباط با حداکثر ارتفاع کنتور ردیف باالیی و حداقل ارتفاع کنتور ردیف پـائین  (آیا ارتفاع نصب تابلو  -21-7

  مجاز از تاسیسات آب و گاز رعایت  شده است؟
  

   . آیا بدنه تابلو ارت شده است -21-8
    .در داخل تابلو استفاده شده است Heaterآیا با توجه به شرایط محیطی عنداللزوم   از  -21-9
   . آیا سیم هاي افشان ورودي به ترمینالها لحیم شده  و یا داراي سر سیم مناسب میباشند  -21-10
    .مقررات ملی ساختمان انجام شده است 13آیا تغذیه تابلوي اصلی و کابل کشی هاي قبل از تابلو مطابق با مبحث  -21-11
    .آیا ساخت تابلو توسط سازندگان مورد تائید مراجع ذیصالح در خدمات مربوطه انجام گرفته است -21-12
مناسب )MDP(تجهیزات قطع و وصل و حفاظتی و اندازه گیري در تابلوي اصلی )کمیت هاي ولتاژ و جریان(آیا مقادیر نامی  -21-13

  و مطابق استاندارد و یا مقادیر مندرج در طرح انتخاب شده اند
  

پیش آمدگی که عمدتاً در نصب داربسـت بـراي   (و در حالت موقت )ساختمان تمام شده(که هاي برق در حالت دائم آیا حریم شب -22
  .رعایت شده است)نما کاري رخ میدهد

  

    .اجرا شده است) PE(بوده و هادي حفاظتی  TN-S   آیا سیستم برق  داخل ساختمان از نوع  -23
    .میلی آمپر اجرا شده است 30در ورودي تابلوهاي واحدها با جریان باقیمانده ) RCCB(آیا کلید حفاظت از جریان باقیمانده  -24
اهم بوده و همچنین سـطح مقطـع سـیم زمـین بطـور       2آیا سیستم زمین ساختمان بدرستی اجرا شده و مقاومت زمین کمتر از  -25

  صحیح انتخاب و اجرا شده است؟
  

آیا کلیه اتصاالت ،ترمینالها و تابلوها از جهت عدم تماس با رطوبت و آب و عایق بندي مناسب بطور صحیح و مطابق با مقررات  -26
    است؟اجرا شده ) 13مبحث (ملی ساختمان 

 جهت روشنایی و   mm² ١/۵به عنوان مثال سطح مقطع ( آیا حداقل سطح مقطع مناسب جهت هادي هاي  روشنایی و پریزها -27

٢/۵ mm²  انتخاب و اجرا شده است)جهت پریزها.    

    و  فیوز ها از سازندگان معتبر و شناخته شده و مطابق استاندارد تهیه و در تابلو نصب شده اند؟ ACB ،MCCB ،MCBآیا کلیه کلید هاي  -28
    شده است؟ در ساختمان نظیر کنترل روشنایی و کنترل زمانبندي سایر وسائل برقی استفاده و اجرا  BMS آیا از سیستم مدیریت هوشمند و  -29
مقررات ملی ساختمان و حسب نیاز از تجهیزات جریان ضعیف در ساختمان از قبیل تلفن،اعالم حریق ،آنتن  13آیا مطابق مبحث  -30

    هاي صوتی و تصویري و درب بازکن برقی استفاده شده است؟ سیستممرکزي ، 

    .آیا فاصله الزم بین  مدار هاي جریان ضعیف وکابل هاي برق در مسیرهاي کابل کشی ،سینی هاي کابل و داکت ها و غیره لحاظ شده است -31
    .ده استآیا از لوله هاي مناسب وبا ظرفیت کافی جهت سیم کشی هاي برق و جریان ضعیف استفاده ش -32
    ؟.آیا در مسیرهاي لوله کشی مدارات برق و سیستم هاي جریان ضعیف ازلوله خرطومی استفاده شده است -33
عم از تابلوها ،ورودي کلیدها و پریزها و آیا سطح مقطع سیم ها و کابل هاي برق و سیستم هاي جریان ضعیف در کلیه مدارات ا -34

    .ترمینالها و غیره مناسب و مطابق نقشه هاي طرح شده توسط مهندس طراح اجرا شده اند

    .ابق نقشه و استاندارد اجرا شده استآیا محل و ارتفاع نصب کلیدها و پریزها اعم  از پریز هاي برق ،آنتن ،تلفن و شبکه کامپیوتري مناسب و مط -35
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 18 صفحه

    .مطابق با نقشه طراحی شده نصب گردیده اندآیا چراغ هاي روشنایی  -36
  ;بررسی کیفی نصب و اجراي تجهیزات جریان ضعیف بشرح زیر -37
    .سکونی و واحد هاي اداري از کابل مناسب جهت کابل کشی تلفن استفاده شده استآیا جهت واحدهاي م -37-1

    .آیا باکس اصلی و باکس هاي فرعی تلفن در طبقات از نوع وسایز مناسب با شانه بندي کافی و درب قفلشو میباشند -37-2
    آیا ظرفیت مرکز تلفن با نقشه طراحی شده مطابقت دارد؟ -37-3
    اند؟ آیا در سیستم صوتی، بلندگوها مطابق با نقشه طراحی شده نصب گردیده -37-4
    .دود مورد استفاده در طبقات مطابق نقشه طراحی شده نصب و اجرا شده اندآیا در سیستم اعالم حریق ،دتکتورهاي حرارت و  -37-5
آژیرها «ها براي اعالم دستی ،»پوش باتون«،»دتکتورهاي دود و حرارت «آیا مشخصات فنی تجهیزات سیستم اعالم حریق شامل  -37-6
    .داراي استاندارد بوده و از نماینده معتبر  خریداري  شده اند»مرکز اعالم حریق«نینو همچ»باطریها «،»چراغ هاي چشمک زن«،»

    .در نظر گرفته شده است»ناحیه بندي مناسب«آیا در طراحی و اجراي سیستم اعالم حریق  -37-7
    .تم آنتن مرکزي لوله گذاري براي هر واحد متناسب با تعداد پریز آنتن منصوبه در واحد استآیا  در سیس -37-8
ها و آمپلی فایر و همچنین آنتن از نـوع مناسـب و    Tap-offها و   Splitterآیا تجهیزات آنتن مرکزي از قبیل کابل کواکسیال،  -37-9

    د مورد قبول میباشند ؟داراي استاندار

بلندگو هاي سقفی و یا دیـواري و سـایر تجهیـزات    »مرکز پیام رسانی«آیا در سیستم پیام رسانی تجهیزات نصب شده ،شامل  -37-10
    .داراي مشخصات فنی و استاندارد  مورد قبول میباشند

    .آیا بلندگوها در محل تعیین شده در نقشه نصب  شده اند -37-11
و HUBهاي  و کابل فیبر نوري ،سرور اصلی، سوئیچCAT۵ ،CAT۶از نوع ( آیا در شبکه کامپیوتري استاندارد بودن سوکت ها ،کابل ها  -37-12

    است؟رعایت و مشخصات فنی آنها کنترل شده )  UPS(همچنین سیستم تغذیه کامپیوتر 

    است؟استفاده شده  UPSاز   HUBآیا جهت تغذیه  سرور اصلی و سوئیچ هاي -37-13
    آیا پریز هاي برق از انواع متناسب با محل  نصب انتخاب شده اند؟ -38
    در آسانسورهاي منصوبه استفاده شده است؟ VVVFآیا از  -38-1
    است؟استفاده شده )حفاظ دار (آیا جهت چاه آسانسور و موتورخانه از چراغ هاي تونلی  -39
    آیا از چراغ اعالم خطر در مرتفع ترین نقطه ساختمان بلند مرتبه استفاده شده است؟ -39-1
    :بررسی نصب و اجراي صاعقه گیر -40
    ده است؟آیا در چاه ارت صاعقه گیر از مصالح مناسب و مطابق نقشه استفاده ش -40-1
    .آیا در نقطه مرتفع ساختمان بلند مرتبه، صاعقه گیر نصب شده است -40-2

    ئین هدایت شده است؟آیا هادي هاي پایین رو  به صورت روکار و یا از درون داکتهاي اختصاصی در داخل ساختمان از باال به سمت پا -40-3

    آیا از داکت مخصوص هادي پایین رو براي هیچ سیستم دیگري بجز صاعقه گیر استفاده شده است؟ -40-4

    فصل یا اتصالی استفاده شده است؟باشند و از هیچ م آیا هادیهاي پایین رو از ابتدا و انتها یکپارچه می -40-5

    باشد؟ میلیمتر مربع می 75آیا سطح مقطع هادي پایین رو کمتر از  -40-6

    ختمان متصل شده است؟سا) مجزا از چاه ارت اصلی(آیا هادي هاي پایین روي به چاه ارت اختصاصی صاعقه گیر  -40-7

با لحاظ نمودن شعاع همپوشانی سـاختمانهاي مجـاور و همچنـین      m24≥hآیا نصب صاعقه گیر در ساختمان هاي با ارتفاع    -40-8
    نصب چراغ اعالم خطر انجام شده است؟

الزم مابین چاه ارت ساختمان  و چاه ارت صـاعقه گیـر و همچنـین فاصـله چاههـاي فـوق بـا چاههـاي ارت و برقگیـر           آیا فاصله  -41
    است؟همسایگان مجاور رعایت شده 

مناسب و مطابق )اعقه گیرساختمان و ص(مقطع سیم هاي مسی مورد استفاده در سیستم زمین و الکترود مسی چاه هاي ارت آیا  -42
    اند؟ نقشه انتخاب و اجرا شده

    تهیه شده است؟ (As built)نقشه تاسیسات برق اجرا شده آیا  -43
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 19 صفحه

 :نام و نام خانوادگی ناظر برق

 امضاء و مهر ناظر 

 :د کنندهنام و نام خانوادگی تائی

  امضاء

مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

.................  

 

  5یوست شماره پ

 راهنماي نظارت

 برطراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن  

 اجرایی وزارت نیرو مقررات بر اساس مباحث مقررات ملّی ساختمان و 
 

 تارپیشگف

ن موارد مربوط به امر نظـارت بـرق موضـوع تفاهمنامـه نامـه سـه جانبـه        حاضر که در راستاي تبیی راهنماي

و سازمان نظام مهندسی تدوین گردیده است بصـورت  ) شرکت توانیر(وزرات نیرو وزارت مسکن و شهرسازي،  نفیمابی

با توجـه   اگر چه. مختصر و گذرا پاره اي از وظایف و تعهدات مهندسین طراح، ناظر برق ساختمان را یادآوري مینماید

به چک لیست پیوست، بیشترین تأکید بر مشخص نمودن وظایف مهندسین ناظرین برق ساختمان میباشد و لیکن با 

توجه به ذکر برخی موارد که میبایست مهندس طراح برق در هنگام شروع به طراحی مورد توجـه قـرار دهـد میتوانـد     

 .ح برق نیز قرار گیردمبناي آگاهی بیشتر از وظایف و مسئولیت هاي مهندسین طرا

 : هدف -1

تا بتـوان  . باشد هدف از تهیه این روش اجرایی تعیین نحوه فعالیت مهندسین ناظر برق در فرآیند تأمین برق متقاضیان می

با استفاده از خدمات ایشان نسبت به اجراي الزامـات تاکیـد شـده از سـوي وزارت مسـکن و شهرسـازي و سـازمان نظـام         

 .ها اقدام نمود اسیسات برقی ساختمانمهندسی در اجراي ت

 :محدوده اعتبار  -2

فیمـابین وزارت مسـکن و شهرسـازي، وزارت نیـرو و سـازمان نظـام        1/5/84این روش اجرایی بر مبناي تفاهم نامه مورخ 

 .مهندسی ساختمان تنظیم گردیده و در سراسر کشور کاربرد دارد

 :مفاهیم  -3
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 20 صفحه

هاي آموزشـی موضـوع بنـد     هاي یک، دو و سه که دوره و یا دوره انه اشتغال به کار در پایهمهندس برق داراي پرو :مهندس ناظر

 . شیوه نامه را با موفقیت گذرانده باشد)  4-13(

تر مهندسین ساختمان در انتظام امور  وسیع  این سازمان براي تأمین مشارکت هرچه: سازمان نظام مهندسی ساختمان 

. در هر استان نیز یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان وجـود دارد    . اي تأسیس گردیده است حرفه

. کند این سازمان به عنوان بازوي اجرایی وزارت مسکن وشهرسازي در بخش صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمل می

 .باشد اما مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازي می

یـا  » رشـته هـاي اصـلی   «دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر در هـر یـک از    :روانه اشتغال به کار مهندسیپ

با صنعت ساختمان، پس از قبولی در آزمون ورود به حرفه، با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق کـار  » رشته هاي مرتبط«

حی،محاسبه و نظارت پروانه اشتغال بـه کـار مهندسـی را از    می توانند در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طرا

 .وزارت مسکن و شهرسازي دریافت نمایند

کمیته اي است متشکل از نماینده توزیـع مربوطـه ، نماینـده سـازمان مسـکن و شهرسـازي        :کمیته هماهنگی استان

اجرایـی تشـکیل مـی گـردد و مسـائل      اسـتان و سازمان استـان که جهـت پیشبرد اهداف تفاهم نامه براساس شیوه نامـه  

را بررسی و در صورت امکان طبق مقررات حـل، و در غیـر   اختالف  حل کمیته کارشناسیمشکالت حل نشده در  ومحلی 

 .این صورت مسائل طی نامه اي به کمیته توسعه تفاهم نامه اعالم می نماید

 : شرح   -4

 : مسئولیتها   4-1

و یا برق منطقه اي سیستان و بلوچستان مسئولیت دارند که به کلیـه عوامـل تحـت     اعم از شرکت توزیع :متولی توزیع 

سرپرستی ابالغ نمایند که متقاضیان برق باید بر مبناي رویه حاضر عمل نموده و نصـب انشـعاب ایشـان منـوط بـه ارائـه       

هـاي   ، دو و سـه کـه دوره و یـا دوره   هـاي یـک   داراي پروانه اشتغال به کار در پایهتأئیدیه ممهور به مهر از سوي مهندس ناظر 

 .باشد می این شیوه نامه را گذرانده باشد) 13-4(آموزشی موضوع بند 

وظیفه آموزش مهندسین ناظر و ارجاع کار به ایشان را طی ضـوابط مشـخص در شـیوه     :سازمان نظام مهندسی استان

 .نامه به عهده دارد 

هاي آموزشی موضـوع بنـد    هاي یک، دو و سه که دوره و یا دوره کار در پایه مهندس برق داراي پروانه اشتغال به :مهندس ناظر

موجـود    مسئولیت کنترل نحوه اجراي تأسیسات الکتریکی را از طریـق گردشـکار  این شیوه نامه را گذرانده باشد و ) 4-14(

 .در این رویه برعهده دارد
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 21 صفحه

 :شرح عملیات   4-2

 مان ومحاسبات موردنیازجهت کنترل نقشه هاي تأسیسات برقی ساخت لیست  4-2-1

 :نقشه هاي تاسیسات برقی در کلیه پروژه ها به شرح زیر می باشد  

 جدول شرح عالئم و مشخصات پروژه  -

 هاي مداربندي پریزها نقشه  -

 هاي مداربندي چراغها و کلیدهاي مربوطه نقشه  -

 هاي مداربندي تلفن نقشه  -

 آیفون تصویريهاي سیستم آنتن مرکزي و  نقشه  -

 هاي تابلوهاي برق اصلی و فرعی نقشه  -

 هاي برقی تأسیسات موتورخانه نقشه  -

 )حسب نیاز(کشی و سینی کشی کابل  هاي کابل نقشه  -

 جزئیات اجرایی  -

 جزئیات اجرایی چاه ارت  -

 هاي نیرو رسانی نقشه رایزر دیاگرام سیستم  -

 ضعیفهاي جریان  نقشه رایزر دیاگرام سیستم  -

 )حسب نیاز(هاي سیستم اعالم حریق با توجه به ضوابط  نقشه  -

 )حسب نیاز(هاي نیرورسانی به موتورخانه آسانسور  نقشه  -

 )حسب نیاز(گیر  نقشه و مشخصات سیستم برق  -

 .کوچکتر نباشد 100/1بایست در اندازه مناسب بوده و از  ها می مقیاس نقشه:  تذکر 

 :هاي برق  رعایت حریم شبکه 4-2-2

شـده و   براساس بازدید از محل کنترلتوسط مهندس طراح بایست در زمان طراحی  هاي برق می حریم شبکه4-2-2-1

 .در زمان اجرا نیز توسط مهندس ناظر دقیقاً رعایت گردد

کـه   هاي زمـان اجـرا   برآمدگی(و در حالت موقت ) ساختمان تمام شده(ها در حالت دائم  رعایت حریم شبکه 4-2-2-2

 .باشد الزامی می 1ـ1بر اساس جدول ) باشد ناشی از نصب داربست می

حریم موقت را تأمین و پـس   تواند با انجام تغییرات الزم امکان رعایت  برق می امور/ در موارد خاص، منطقه  4-2-2-3

 .شده را به حالت اول برگرداند از اتمام عملیات اجرایی پروژه در صورت لزوم تغییرات انجام
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 22 صفحه

 

 

 

 

 حریم خطوط برق: 1جدول 

 حریم 

 )کیلو ولت(ولتاژ 

 )متر(حریم درجه یک 

 بدون تخفیف

یک شهري با اعمال حریم درجه 

 )متر(حداکثر تخفیف

4/0 5/1 1 

 2.1 3 20تا  1

33 5 3.5 

63 13 9.1 

132 15 10.5 

230 17 11.9 

400  20 14 

 : تبصره 

ط و فشار قوي درمناطق شـهرى وروسـتایی در حـال حاضـر بایـد مطـابق بـا        حریم شبکه هاي فشار ضعیف ، فشار متوس

ضوابط جدید به صـورت الحاقیـه   ) شرکت توانیر(رعایت گردد و در صورت تغییرات احتمالی توسط وزارت نیرو ) 1(جدول

 .گردد به این دستورالعمل ابالغ می

 ستنحوه برق رسانی به ساختمان ها و معیارهاي واگذاري زمین پ 4-2-3

هـاي بـرق در محـدوده شـهري، انشـعابات اسـتاندارد        نامه تکمیلی تعرفه آیین 4-64-1-2باستناد مفاد بند  4-2-3-1

باشـد و در روسـتاها واگـذاري     آمپر مـی  32و  25،  15آمپر و انشعابات سه فاز، شامل  32و  25تکفاز، شامل انشعابات 

تا  30واگذاري انشعابات دیماندي از قدرت . باشد بالمانع میالغی در صورت تطبیق با ضوابط ابآمپر تکفاز  15انشعابات 

 . باشد کیلووات به باال با ولتاژ اولیه می 250کیلووات با ولتاژ ثانویه و از  250
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 وزارت نريو
 شركت توانري
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هاي برق، متقاضیان انشعابات فشارضعیف که بـرق آنهـا از    آیین نامه تکمیلی تعرفه 4-67بر اساس مفاد بند  4-2-3-2

مشـارکت  فشارمتوسـط  شود بایستی با توجه به قدرت مورد نیـاز در تهیـه زمـین پسـت      ی تامین میطریق پست زمین

 .نمایند

هـاي متشـکل از واحـدهاي خـانگی و تجـاري بـا میـزان قـدرت          در صورت ضـرورت فنـی، بـراي مجموعـه     4-2-3-3

ن پسـت بـه حسـب    کیلـووات، واگـذاري زمـی    250تـا   150از ) با احتساب ضریب همزمانی تصویب شـده ( درخواستی

 .توزیع الزامی خواهد بودشرکت تشخیص واحدهاي ذیربط 

 7کیلـووات تـا    250هاي ساختمانی که قدرت مورد نیـاز بـا احتسـاب ضـریب همزمـانی از       براي مجموعه 4-2-3-4

 .باشد واگذاري زمین پست الزامی خواهد بود  مگاوات

 7اي ساختمانی شامل مسکونی، تجاري و عمـومی  ه در صورتیکه مجموع قدرت درخواستی براي مجموعه 4-2-3-5

 .مگاوات و باالتر باشد مشمول واگذاري زمین پست فوق توزیع خواهد بود

چنانچه به تشخیص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضیان فشار متوسط از سـاختمان پسـت    4-2-3-6

اختصاصـی اسـتفاده شـود، در ایـن      -عمـومی  اختصاصی یا پست پاساژ که توسط متقاضی احداث می گردد به صورت 

حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت سـاخته و حـق اسـتفاده از    

زمین و ساختمان را به موجب قراردادي به شرکت واگذار نماید در چنین حالتی شرکت سهم خود را در خصوص حـق  

بـدیهی   .پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادله روز پرداخـت خواهـد کـرد   استفاده از زمین و ساختمان 

بـه  در بخش فوق نخواهد داشت بلکـه میبایسـت نسـبت    است متقاضی حق استقرار تاسیسات پست اختصاصی خود را 

 ،ه در پستهاي مشترکی که بدین ترتیب احـداث مـی گـردد تهیـ    .تخصیص زمین و احداث پست اختصاصی اقدام نماید

به استثناء وسایل اندازه گیـري   (نصب و تعمیر و نگهداري کلیه تاسیسات قسمت اختصاصی پست بعد از نقطه تحویل 

بر عهده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی پست تهیـه  ) توسط شرکت تهیه و نصب می شود،که با هزینه متقاضی 

 .خواهد بود نصب و تعمیر و نگهداري تاسیسات و ساختمان بر عهده شرکت ،

 

 انشعاب در دوره ساخت و ساز و قرارداد تامین برق دائم 4-2-4

  موقتضوابط واگذاري انشعاب   4-2-4-1

بر اساس آئین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق چنانچه محلی قـبالً داراي انشـعاب بـرق باشـد ، مالـک       4-2-4-1-1

د تا انشعابهاي اضافی موجود موقتاً جمـع آوري  موظف است پیش از تخریب ساختمان به توزیع مربوطه اطالع ده

مهنـدس طـراح موظـف    . در اختیار وي قرار گیـرد  ) تکفاز یا سه فاز با کاربري جدید(شده و یک انشعاب مناسب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 24 صفحه

که مسئولیت هرگونه حادثه ناشی ازعدم رعایت موارد ایمنـی بـه عهـده مالـک اسـت را بـه       این است در خصوص 

 .ایشان ابالغ نماید

نظر به اینکه ممکن است بدلیل مقاطع ضعیف شـبکه امکـان تـأمین بـرق در حـین سـاخت و سـاز         4-2-4-1-2

توزیع مربوطـه  شرکت ساختمان میسر نباشد ضروریست در اینگونه موارد مهندس طراح ضرورت مراجعه مالک به 

 .را جهت اتخاذ تدابیر الزم به وي اعالم نماید

 

 ضوابط تأمین برق دائم 4-2-4-2

تـا    1-3-2-4در صورتی که تعداد واحدهاي ساختمان به نحوي باشد که مصرف آن تـابع بنـدهاي    4-2-4-2-1

مـی  به مالک ابـالغ  ضمن تهیه طرح برق و برآورد قدرت مورد نیاز   بشود ، مهندس طراح )نامه نیآئ(  4-2-3-4

یاز را جهت اقـدام الزم بـه شـرکت    مراجعه و میزان قدرت مورد نادارت برق  ها به  با همراه داشتن نقشه نماید که

 .اعالم نماید

شـده توسـط   تهیـه   با توجه به تعداد و قدرت انشعابهاي درخواستی متقاضی و نظر به نقشـه هـاي    4-2-4-2-2

مسئولیت . ، در همین مرحله قرارداد تامین برق نیز منعقد می گردد ادارات برق مهندس طراح برق و نیز با تایید 

 . قرارداد تأمین برق دائم به عهده طرفین قرارداد خواهد بود رعایت تعهدات مفاد

 نحوه کابل کشی تغذیه اصلی ساختمان 4-2-5

  4-5-2-4در ساختمانهاي با یک وجه مشرف به معابر عمومی ، برق رسانی از وجه موجود و با توجه به بنـد   4-2-5-1

 . انجام می شود 

یشتر به معابر عمومی مشرف می باشند ، انتخاب مسـیر بـرق رسـانی بـا     در ساختمانهایی که از دو وجه یا ب 4-2-5-2

 . مربوطه خواهد بود اداراه برق  پیشنهاد مهندس طراح تاسیسات برق و با تشخیص 

در مجتمع ها و ساختمانهاي بزرگ که تعداد تابلوهاي کنتور بیش از یک دستگاه بوده و بـین تابلوهـا نیـز     4-2-5-4 

پیشنهاد و توسط شرکت توزیـع   ته باشد، نحوه لوله گذاري و مسیر تغذیه توسط مهندس طراحکابل کشی ضرورت داش

 . می گردد  تعیین تائید و یا 

 نحوه ساخت و نصب تابلوي کنتور 4-2-6  

کامـل  و بـا رعایـت    امـور بـرق  / و منطقـه   تابلوي کنتور را متقاضی بایستی با هماهنگی کامل مهندس ناظر 4-2-6-1

 .تهیه نمایدابالغی مصوبه هاى  ا واستاندارده
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استفاده از کلیدهاي قطع نشت جریان الکتریکی براي هر مشترك به صورت مجزا الزامی بوده و اتصال یـک   4-2-6-2

  .                        نول مشترك به همه یا تعدادي از کلیدهاي قطع نشت جریان ممنوع می باشد 

 .انجام گرددابالغی  ساس ضوابط نصب تابلو میبایست بر ا 4-2-6-4

 ضوابط اجراي سیستم زمین  4-2-7

اجـراي  . ی ساختمان مبحث سیزدهم اجرا گـردد  سیستم زمین داخل ساختمان بایستی با رعایت مقررات ملّ 4-2-7-1

 این سیستم بر اساس مقررات مذکور و آنچه در بندهاي زیر خواهـد آمـد بایسـتی بـراي تمـامی منـازل ، مغـازه هـا ،        

 . واحدهاي صنعتی و به طور کلی هر ساختمان ، بدون در نظر گرفتن متراژ و تعداد طبقات رعایت شود 

چنانچه در نزدیکی ملک چاه ارت دیگري اجرا شده باشد، اجراي چاه ارت در ساختمان مورد نظر منـوط بـه    4-2-7-2

 .ط مهندس طراح می باشدبررسیهاي الزم و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اجرا و یا عدم اجرا توس

 الزم است سیستم زمین در صورت لزوم با لحاظ نمودن آخرین پیشرفت هاي روز در زمینه احداث چاه ارت  4-2-7-2

در اینصورت می تـوان بـا   .هم اجرا شود ا 2با مقاومت حداکثر ) استفاده از بنتونیت و سایر مواد کاهش دهنده مقاومت(

محل تابلوي کنتور مشترکین ، هم براي ارت کـردن سیسـتم داخلـی و هـم بـراي      همبندي شمش هاي نول و ارت در 

 . زمین کردن بدنه تابلو ، از سیستم زمین واحد استفاده نمود 

 گیري شود و در چک لیست مربـوط  برق اندازهناظر  الزم است مقدار مقاومت سیستم زمین توسط مهندس  4-2-7-2

 . اهم خودداري گردد  2اومت باالتر از ثبت گردد و از پذیرفتن ارت هاي با مق

الزم است اندازه گیري مقاومت سیستم زمین در ساختمانها حداقل سالی یکبار انجام گردیـده و در صـورتی    4-2-7-3

مسئولیت انجام . که میزان آن از مقادیر توصیه شده در استاندارد بیشتر باشد نسبت به اصالح سیستم ارت اقدام گردد 

برق مورد تایید سازمان نظـام   ناظرتوانند در این راستا از خدمات مهندسان  مالک یا مالکین بوده و ایشان میاین کار با 

 . مهندسی ساختمان استفاده نمایند

 الزامات چاه ارت   4-2-8

 جنس صفحه و میله ارت 4-2-8-1

 :اولویت در بین الکترودهاي موجود به ترتیب زیر است  ٠١۴٠-VDEبنا به توصیه 

 فوالد گالوانیزه  -

 آهن روکش شده با سرب  -

 مس خالص  -

 میله فوالدي کاپر ولد شده  -
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 )اکسترود شده(میله فوالدي با روکش مس   -

بـه عنـوان    9/99% اي و از صفحه مسی بـا درجـه خلـوص     اغلب از الکترودهاي فوق میتوان به عنوان الکترود میله

 .شان می دهد الکترودهاي صفحه اي نتایج بهتري را ارایه خواهند نمودتجربه ن. الکترود صفحه اي استفاده شود 

 نحوه اتصال سیم زمین به الکترود ارت  4-2-8-2

با توجه به اینکه چگونگی این اتصال نقش بسیار حساسی در مقاومت نهایی و دوام الکترود دارد ترجیحاً از جـوش  

 . استفاده شود ) Cad Weld(انفجاري 

 

 ع سیم اتصال دهنده به صفحهمقط  4-2-8-3

 I"ki بدسـت مـی آیـد کـه     ١٠٠/A=I"kiمقطع سیم رابـط بـین الکتـرود و بدنـه از رابطـه      VDEطبق توصیه 

 ماکزیمم جریان اتصال کوتاه تک فاز بوده و چنانچه محاسـبه ایـن جریـان بـه هـر دلیلـی امکـان پـذیر نباشـد ،         

 .ان الزم است ،استفاده نمود که داراي حاشیه اطمین 35می توان حداقل از سیم نمره 

 لزوم استفاده از الکترولیت مناسب   4-2-8-4

متر و در مناطقی حتـی بیشـتر اسـت،انتخاب     –اهم  1000تا  20با توجه به اینکه مقاومت ویژه خاك عمدتا بین 

رولیـت  الکترودهاي میله اي یا صفحه اي  باید بر اساس مقتضـیات محـل انجـام گیـرد و در صـورت لـزوم از الکت      

مناسبی مانند بنتونیت یا الکترولیتهاي دیگري که خواص الکتریکی و شـیمیایی آنهـا بـه تاییـد مراجـع ذیصـالح       

در باالي چاه و یا محل میلـه ارت اصـلی بایـد یـک دریچـه      . رسیده است براي بهبود مقاومت زمین استفاده شود

 . دید نقاط اتصال پیش بینی گرددبازدید به منظور سهولت در اندازه گیري مقاومت چاه ارت و باز

 گیر و هادي مربوطه ضوابط نصب صاعقه 4-2-9

عبور جریان بسیار زیاد صاعقه بیش از آنکه در کل شـبکه آرمـاتور سـاختمان پخـش شـود ، بـویژه در نزدیکـی محـل         

سـیر هـاي بـا    برخورد صاعقه به ساختمان ، می تواند خسارت آفرین باشد ، همچنین در صورت عبور ایـن جریـان از م  

مقاومت باال  ولتاژ هاي خطرناکی پدید می آید، لذا الزم است کلیه ساختمانهاي مرتفع و یا ساختمانهایی که در نقـاط  

 .مرتفع و نقاط صاعقه خیز احداث می شوند به صاعقه گیر مناسب تجهیز گردند

بهتر است هادي هاي پایین رو . ناب شود الزم است از اتصال صاعقه گیر و هادي پایین رو آن به بدنه ساختمان اجت  -

اجراي هادي یا هادیهاي . در گوشه هاي ساختمان و به صورت روکار از باال به سمت پایین ساختمان هدایت شوند

 .پایین رو از درون داکتهاي اختصاصی در داخل ساختمان مجاز می باشد

 .اعقه گیر نباید استفاده نمود از داکت مخصوص هادي پایین رو براي هیچ سیستم دیگري بجز ص  -
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 .باشد هادیهاي پایین رو بایستی از ابتدا تا انتها یکپارچه باشند و استفاده از هیچ مفصل یا اتصالی مجاز نمی  -

 .ساختمان متصل شود) مجزا از چاه ارت اصلی(هادي هاي پایین رو بایستی به چاه ارت اختصاصی صاعقه گیر   -

 . میلیمتر مربع است 75رو بر اساس استاندارد هاي متداول حداقل  سطح مقطع هادي پایین  -

 ) RCCB(کلید حفاظت از جریان نشتی  4-2-10

ـ   13بر اساس مقررات مبحث   RCCBی سـاختمان ، اسـتفاده از کلیـد حفاظـت در برابـر جریـان نشـتی        مقـررات ملّ

)Residual  Current Circuit -Breaker (است براي کلیه ساختمانها الزامی. 

  :و خصوصیات فنی زیر را دارا باشدانتخاب شده براي ساختمانهاي مسکونی شهري باید حداقل شرایط  RCCBکلید  

 . را داشته باشد  IEC۶١٠٠٨و  ISIR۶٧٠٠تائیدیه استانداردهاي   -

ون تـاخیر زمـانی   میلی آمپر و به صورت غیر قابـل تغییـر و بـد    30جریان عامل کلید هاي یاد شده حداکثر برابر با   -

 . باشد

 .کلید مربوطه باید مناسب با شرایط محیطی محل نصب انتخاب گردد  -

 

 :  مناسب با شرایط محیطی و آب و هواي محل نصب  IPکنترل   4-2-11

  IP  درجه حفاظت تابلوهاي الکتریکی را مشخص می کند و سازندگان تجهیزات باید نوع حفاظت قسمت هاي تـابلو ،

 IPبراي نشان دادن درجات حفاظت ابتدا دو عدد که نشانگر درجه حفاظـت اسـت بعـد از حـروف     . ایندرا مشخص نم

آورده میشود که اولین رقم نمایانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برق دار و متحرك داخـل تـابلو   

حفاظت در برابر نفوذ آب بـه داخـل تـابلو    و نفوذ اجسام خارجی جامد به آن و دومین رقم نمایانگر نشان دهنده درجه 

 . می باشد

 

 

 

 حروف مشخصه

 اولین رقم مشخصه

 دومین رقم مشخصه

 

      

 4    

   

4   

     

  IP        
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 28 صفحه

جدول زیر . دخواهد بو  IP۴۴و در اماکن روباز IP٢٣حفاظت تابلو کنتور عموماً اگر در اماکن سرپوشیده باشد 

 .دهد را براي شرایط مختلف نمایش می IPبندي  درجه

 

 

 

 

 

 

 عدد اول توضیح عدد دوم توضیح

 0 حفاظت نشده 0 حفاظت نشده

 mm50 1حفاظت در برابر فرود اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از  1 حفاظت در برابر قطرات آب

 mm5/12 2برابر فرود اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از حفاظت در  2 درجه 15حفاظت در برابر چکیدن آب تا زاویه 

 60حفاظت در برابر چکیدن آب تا زاویه 

 درجه
 mm5/2 3حفاظت در برابر فرود اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از  3

 mm1 4حفاظت در برابر فرود اجسام سخت با ابعاد بزرگتر از  4 یدن مایع شحفاظت در برابر پا

 5 حفاظت در برابر گرد و غبار 5 دن مایع تحت فشارحفاظت در برابر پاشی

 

 13برابر مقررات مبحث  TNCSلزوم اجراى سیستم   4-2-12

سـیمه و در مـدارات سـه فـازه در      3مدار در سیستم تک فاز در کلیه قسمت هاي ساختمان باید  TNCSدر سیستم 

یم کشـی در شـبکه هـاي کـامپیوتري و     رعایت این موضـوع واجـراى صـحیح سـ    .سیمه باشد  5کلیه قسمتها بایستی 

اسـتفاده   ITبجز اتاقهاي عمل کـه از سیسـتم    ( بیمارستانها که وجود نویز باعث اختالل درکارکرد سیستم ها میشود 

 .بسیار مهم وضروري است)می گردد

 تابلوهاتمامی کنترل هم بندي براي هم ولتاژ کردن در   4-2-13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 29 صفحه

: باید کلیه قسمت هاي زیـر را از نظـر الکتریکـی بـه یکـدیگر وصـل کنـد        در هر ساختمان یک هادي همبندي اصلی 

، لوله هـاي تأسیسـاتی از هـر نـوع ، قسـمتهاي       Nدر تابلوها ، هادي خنثی )  PENیا PE(هادیهاي حفاظتی اصلی 

 .اصلی فلزي ساختمانها مانند اسکلت فلزي و آرماتور بتن مسلّح ، الکترودهاي اصلی و فرعی اتصال زمین 
 

 ) :PEهادي حفاظتی (کنترل اجراي سیم سوم  4-2-14

به درستی صورت پذیرد و وظیفه مهندس ناظر است که  PEو  PEN ي هادیهااجراي در کلیه ساختمانها می بایست  

در کلیه قسمتها بر نحوه سیم کشی ها نظارت کامل داشته باشد ، این نظارت در نقطه اتصال زمین از اهمیت بیشـتري  

 . ست برخوردار ا

 کنترل تجهیزات بکار رفته در تابلوها  4-2-15

بررسی و کنترل قطعات و لوازم به کار رفته از نظر کیفی ، فواصل نصب ، شینه بندي ، کابلشو ها ، سرسیم و اسـتحکام  

 .تجهیزات ، بدنه تابلو ، رعایت خمش شینه و کابلها ، وسایل اندازه گیري الزم و ضروري می باشد 
 

 :در ساختمانهاي مجهز به برق اضطراري  Change Overرل اجراي صحیح سیستم کنت 4-2-16

تابلوي چنج اور ضمن  مجهز بودن به لوازم اندازه گیري و نمایشگرهاي ولتاژ در هر دو طـرف ورودیهـاي بـرق شـهر و     

 . ژنراتور،  از لحاظ قابل قطع بودن یا نبودن زیر بار، می بایست براي اپراتور تعریف شود

 :تابلوي تغذیه برق آسانسور وموتور خانه وتجهیز آنها به سیستم محدود کننده جریان راه اندازي کنترل 4-2-17

انـدازي از روش   بایسـت در راه  اندازي زیادي دارند و به همین جهـت مـی   جریان راه ،موتور آسانسورها به دلیل توان باال

از   ضروریسـت لـذا  . اسـت  VVVFسانسور، استفاده از روش هاي مناسبی استفاده گردد، بهترین روش در موتورهاي آ

 .این روش استفاده گردد

 کنترل اجراي چراغ اعالم خطر در مرتفع ترین نقطه ساختمان هاي بلند مرتبه  4-2-18

به دلیل عبور بالگرد و یا هواپیما از باالي سطح شهر الزم است در باالترین نقطه تأسیسات سـاختمان چـراغ راهنمـاي    

 . برخوردهاي احتمالی جلوگیري کندک زن نصب گردد که از چشم

 مقررات ملّی ساختمان 13کنترل اجراي اعالم حریق بر اساس مبحث  4-2-19

مرکز سیستم اعالم حریق باید از نوع تحت مراقبت دائم باشد ، به گونه اي که عملکرد یکی از دتکتورهـا سـبب بـرهم    

 . ریق در آن مدار شود خوردن تعادل مدار و در نتیجه اعالم ح

بروز خرابی ، از هر نوع ، در یک مـدار نبایـد   . قطعی یا بروز اتصالی در هر مدار باید به نحوي مطلوب ثبت و اعالم شود 

 . سبب از کار افتادن سیستم شود 
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 30 صفحه

 . هر مرکز باید داراي باطري مستقل با کلیه لوازم شارژ و متعلّقات آماده به کار باشد 

باید در محلی خارج از دسترس عموم نصب شود و به طور شبانه روزي تحـت مراقبـت افـراد کـارآزموده     مرکز سیستم 

 . باشد 

 .ها کشیده شود کلیه مدارهاي اعالم حریق باید مستقل از سایر سیستم

 .شدوسایل صوتی اعالم حریق باید از انواعی باشد که هنگام بروز حریق از دورترین نقاط ساختمان قابل شنیدن با

 CCTVآنتن مرکزي، تلفن ، آیفون تصویري ، پیجینگ و  کنترل اجراي سیستم  4-2-20

کابلهـاي سیسـتم توزیـع از نـوع     . کلیه لوازم و وسایل به کار رفته در سیستم باید متناسب با عملکرد تجهیزات این بند باشـد 

 . انتخاب شود اهم باشد و سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سیستم و افت آن 75کواکسیال 

قـدرت آمپلـی فـایر    . با امپدانس زیاد باشـد ) ولت 140-100-70-50(هاي سیستم پیام رسانی باید از نوع با ولتاژ کم  دستگاه

کابل بکار رفته در . باید حداقل معادل جمع قدرت بلندگو ها باشد و کلیه مدارات باید حفاظت مخصوص به خود را دارا باشند

ضمناً کابلهاي بکار رفته در مـدار بلنـدگو هـا بایـد از     . نوع کواکسیال باشد و از لوله مجزا عبور داده شود مدار میکروفن باید از

در مورد سیستم هاي چند رسانه اي، کـامپیوتر، سیسـتم هـاي دزدگیـر،      .ور داده شود تا سیستم نویز نگیردهاي مجزا عب لوله

 . مل شود تلویزیون مدار بسته و غیره طبق نظر سازنده سیستم ع

 کنترل اجراي سیستم هاي برقی در نقاط مرطوب  4-2-21

در اماکنی که به دلیـل وجـود بخـار    . مناسب استفاده گردد LEDولت و یا  12جهت روشنایی داخل استخر صرفاً از چراغهاي  

 .فاده شودمتناسب با شرایط محیط است IPبایست از تجهیزات با  آب احتمال برق گرفتگی وجود داشته باشد ، می

 کنترل اجراي تابلوي اصالح ضریب قدرت در ساختمانهاي با مصرف باال  4-2-22

ها  کننده اطالع دقیق از مصرفبا در این مورد . باشد در ساختمانهایی که ضریب بار کم باشد، استفاده از بانک خازنی ضروري می

گـردد از سیسـتم اصـالح اتوماتیـک اسـتفاده       و توصیه میریزي دقیق جهت اصالح ضریب قدرت انجام گیرد  است تا برنامه الزم

 . گردد

بدیهی است موارد بیان شده در بندهاي فوق شامل کلیات بوده و طراح و یا ناظر برق می بایست رعایـت کلیـه مـوارد     4-2-23

 .استاندارد و الزامات سازنده و دیگر مراجع ذیصالح را رعایت نماید

 :مراجع  -5

 آیین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق -2                                  ی ساختمانمقررات ملّمباحث  -1

 مقررات حریم -4                                         استاندارهاي وزارت نیرو  -3

 قانون سازمان برق ایران -6                                         استاندارهاي بین المللی  -5
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 وزارت نريو
 شركت توانري

 

 شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن -معاونت هماهنگی توزیع
 31 از 31 صفحه

 معاونت برنامه ریزي ریاست جمهوري 110نشریه  -7
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