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  حوزه آن کجاست استاندارد را تعریف کنید)1سوال 
 عمـومی  کـاربرد  براي آنها نتایج یا ها فعالیت براي هایی ویژگی یا ها راهنمایی قواعد، برگیرنده در است مدرکی استاندارد، -1

 و نظـم  از مطلـوبی  میـزان  بـه  دسـتیابی  آن، از هـدف  و باشد شده تصویب اي شده شناخته سازمان وسیله به که مکرر، و
 .است خاص اي زمینه در کیفیت بهبود

 و معیـار  و نظـم  داشـتن . میگوینـد  اسـتاندارد  را کـاال  یک مطلوب مشخصات و کیفیت تعیین براي مقرارت و قوانین وضع -2
 مـی  اسـتاندارد  صنعتی، و اقتصادي و اجتماعی امور در شخصی، و اجتماعی زندگی کیفیت حفظ براي اندازه و حد رعایت
 گویند

 شود خدمات میو هم شامل و تولید کاال  هم شاملاستانداردها حوزه 

  )هر کدام یک مثالو ( ببرید نام ببرده و در یک سطر توضیحانواع استاندارد را ) 2سوال 
 STDمثـال   ( کنتـرل  تولیـد،  طراحـی،  زمینـه  در تولیـدي  کارخانه یک مختلف هاي بخش توافق: اي  کارخانه استاندارد -3

 )ژاپن ساکایی شرکت SIAاستاندارد دوو، شرکت
 کارشناسـان  و متخصصـان  در سازمانها و موسسات یک کشور، توسـط  مشورت، تدوین استاندارد، و بررسی: ملی استاندارد -4

 -: ISIRI ایـران  ملـی  اسـتاندارد  -)  کننـده  مصـرف  و کننـده  تولید منافع(  ملی منافع حفظ براي بازرگانی و صنایع فنی
 ملـی  اسـتاندارد  -)  BSI( انگلسـتان  ملـی  اسـتاندارد  -) ANSI(  آمریکـا  ملـی  استاندارد -،)  DIN( آلمان ملی استاندارد
 )  AFNOR(  فرانسه

 صـنعت  داراي کـه  جـوار  هـم  کشـور  چنـد  یـا  دو در ذینفـع  افراد از تدوین استاندارد توسط گروهی: اي منطقه استاندارد -5
  اروپا EN مثال استاندارد اند، بازرگانی دادوستد یا و مشترك

 : استاندارد بـا هـدف   المللی بین سازمان عضو کشورهاي کارشناسان اندیشی از هم حاصل استاندارد: المللی بین استاندارد - 6
   IEC استاندارد و ISO مثال استانداردهاي – "سطوح تمام در عملکرد توانایی"

  مورد را بنویسید نمونه از آن و موضوع چهارچهار مخفف چه کلماتی است و  ISOایزو   )3سوال 
   (International Standard Organization)  المللی استاندارد مخفف سازمان بین ایزو 

وظیفه ایـزو ارتقـاي توسـعه    . میالدي تاسیس شد 1947المللی که در سال بین موسسهیک ) ایزو(المللی استانداردسازي موسسه بین
  استها و خدمات  آوري هاي مربوط براي ایجاد تسهیالت در زمینه صادرات و واردات کاالها، فن استانداردسازي و فعالیت

ISO9001  تولید، توسعه، و طراحی در کیفیت تضمین استاندارد -   
ISO9002 و استانداردهاي دیگر  تولید، در کیفیت تضمین استاندارد... 

ISO14000 -- خاك هوا، آب،(  زیست محیط به توجه  (  
ISO14001 :گیري  کار به براي رهنمود و ویژگی ----محیطی زیست مدیریت هاي سیستم  
ISO14004  :اصول، بر عمومی رهنمود – محیطی زیست مدیریت هاي سیستم  

ISO 27001 اطالعات امنیت مدیریت سیستم استاندارد 
ISO 50001 انرژي مدیریت سیستم استاندارد  

 چیست OHSASاستاندارد ) 4سوال 
  )OHSAS18000استاندارد. (را گویند OHSASاستاندارد  مقررات را رعایت براي شغلی بهداشت و ایمنی مدیریت هاي نظام

  هشت مورد از استانداردهاي مهم جهان را نام ببرید) 5سوال 
 ISIRI      Institute of Standards & Industrial Research of Iranموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  -1
 IEC    International Electrotechnical Commissionکمسیون بین المللی الکتروتکنیک  -2
  ISO    International Organization for Standardizationموسسه بین المللی استاندارد  -3
  CE   Communauté Européenneموسسه استاندارد اروپا   -4
 ANFOR    Association French Normalization Organization Regulationموسسه استاندارد فرانسه اسپانیا  -5
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 ANSI      American National Standards Instituteوسسه استاندارد ملی آمریکا م - 6
 BASI     British Standards Instituteانگلیس  موسسه استاندارد -7
 TUVموسسه استاندارد  -8
  VDE    Verband der Elektrotechnikموسسه استاندارد برق آلمان  -9

  NEMA   National Electrical Manufacturers Associationموسسه ملی تولید کنندگان تجهیزات برق   -10
 DIN     Deutsches Institut für Normungموسسه استاندارد آلمان  -11

  مخفف چیست و وظیفه اش چیست ISIRIموسسه  )6سوال 
قیقـات صـنعتی   اسـتاندارد و تح  ISIRIموسسـه   بر عهـده صادراتی و وارداتی، تولیدي تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کاالهاي 

  میباشد  ISO (International Organization for Standardization) عضو سازمان بین المللیکه ایران 

  چیست موسسهمخفف چیست و وظیفه این  CE )7سوال 
ـ  )رسند تولید یا به فروش می(تجاري و صنعتی که در منطقه اقتصادي اروپا  مطابقت محصولموسسه اي که وظیفه اش  ا مقـررات  ب

  است زیست محیط کننده و  جامعه اروپا درخصوص ایمنی، سالمت و حفاظت مصرف
  است Communauté Européenne وياین حروف اختصار کلمات فرانس

 وظیفه اش چیست مخفف چیست  DIN استاندارد) 8سوال 
نــام یــک ســازمان ملــی آلمــانی اســت کــه در راســتاي   Deutsches Institut für Normungد آلمــانمؤسســه اســتاندار(

جزو استانداردهاي سخت گیرانه در دنیا  آلمان DINاستاندارد.دگیر استانداردسازي فعالیت دارد  تمامی جوانب تکنولوژي را در بر می
 .نمایند باشد که اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این استاندارد استفاده می می

 چیست برق و آب صنعت استاندارد نامه اهداف نظام) 9سوال 
 .نیرو وزارت در استاندارد فرهنگ توسعه و ترویج -1
 .نیرو وزارت در استانداردها ابالغ و تصویب تدوین، تعیین، امر در الزم هماهنگی و تسهیالت ایجاد -2
 .ملی کمیته در طرح قابل استانداردهاي نویس پیش تنظیم در هماهنگی و مشارکت ایجاد -3
 .استاندارد المللی بین و ملی مجامع با ارتباط هاي روش تسهیل و تعیین -4
 .نیرو وزارت در استاندارد بهینه نظام و ها روش استقرار -5
 .یافته تدوین استانداردهاي به دسترسی مناسب شرایط کردن فراهم -6

  بسیار مورد توجه وزرات نیرو است ي کلیهاکدام استاندارد) 10سوال 
 را خـود  محیطـی  زیسـت  مـدیریت  نظـام مد نظر نظر وزارت نیرو است کـه   همواره مهم اصل یک عنوان به ، 14000 ایزو استاندارد

ــته   ــتی پیوس ــوردبایس ــازنگري م ــرارداده، ب ــتمر ق ــود مس ــدا بهب ــین  بخش ــتانداردهاي همچن  ISO 14001 ،ISO9000 اس
 HSEو  OHSAS18000و

  دستورالعملها در خصوص محدوده جریان و ولتاژ و فرکانس برق وزرات نیرو چیست) 10سوال 
  نمایید عه شود و محاسبات کامل بایستی محاسبهجزوه مراجبه 

  چیستنحوه مانور   قطع خط   یا    قطع ترانسفورماتور ) 11 سوال
 )توزیع و تعمیرات  –بهره برداري   -مبدا و مقصد تامین انرژي  -دیسپاچینگ ( هماهنگی با واحدهاي پنج گانه  -1
  نموده بنحویکه از یک سمت هیچ باري گرفته نشودبار یا مگاوات مصرفی خروجی را یک یک قطع  -2
  )کلید = دژنکتور = بریکر ( بریکر مربوطه باز  -3
  سکسیونر طرفین بریکر باز نموده -4
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 در صورت لزوم سکسیونر سمت بی برق شده زمین گردد -5
  حصارکشی در صورت لزوم - 6

  چیست نحوه مانور   وصل خط   یا    قطع ترانسفورماتور ) 12 سوال
 )توزیع و تعمیرات  –بهره برداري   -مبدا و مقصد تامین انرژي  -دیسپاچینگ ( واحدهاي پنج گانه  هماهنگی با -1
 برداشتن حصار در صورت لزوم -2
  بار یا مگاوات مصرفی خروجی باید قبالً صفر شده باشد -3
  زمین سکسیونر باز گردد -4
  سکسیونر طرفین بریکر بسته نموده -5
   بریکر مربوطه ببندید - 6

  هماهنگی با دیسپاچینگ ناحیه الزامی استدر کلیه موارد 

  ا  چیستشرایط موازي بستن ترانسه) 13سوال 
  .ولتاژ و فرکانس نامی آنها با شبکه اي که به آن وصل می شوند ، برابر باشد  -1
  .فازهاي هم نام به هم وصل شوند  -2
  .نسبت تبدیل سیم پیچهاي هر دو ترانس برابر باشند  -3
  .ترانس یکسان باشد درصد ولتاژ امپدانس هر دو  -4
  .نسبت مقاومت معادل به راکتانس در هر دو ترانس یکسان باشد  -5
  .گروه برداري آنها یکسان باشد  - 6
 تجاوز نکند  3به  1م وحداکثر از قدرت آنها نزدیک به -7

 آزمونها و تستها در قراردادها چیستند) 14سوال 
مثال در خصوص تست ترانسـفورماتور  ( تستها برروي تمام انواع تولید یک محصول  – Routine Test رویتن هاي آزمون -1

 .. )تست اندازه گیري تلفات و  –تست نسبت تبدیل ولتاژ  –تست مقاومت اهمی :  در کلیه کارخانجات شامل 
مـثال  (ین تستها روي محصولی خاص یا تستهاي خـارج از محـدوده تسـت روتـ     – Type Test نوعی یا تایپ هاي آزمون -2

 ... )ولتاژ زیادي و  –تست حرارتهاي زیادي 
تستهاي توافق شده بین خریدار و فروشنده که در تست روتین و تسـت تایـپ لحـاظ     – Special Test ویژه هاي آزمون -3

  نشده باشد

  استاندارد و آزمونهاي تست ترانسفورماتور چیست) 15سوال 
 .شوند می بندي تقسیم زیر انواع به ترانسفورماتورها به مربوط آزمایشات IEC 60076 استاندارد طبق
 :باشد می زیر موارد شامل روتین آزمایشات – الف
 .پیچ سیم مقاومت گیري اندازه -1
 . برداري گروه کردن وچک تبدیل نسبت گیري اندازه -2
 .بار وتلفات ولتاژ امپدانس گیري اندازه -3
 . باري بی وتلفات جریان گیري اندازه -4
 ).ولتا تانژانت( عایقی تلفاتی وضریب خازنی ظرفیت گیري اندازه -5
 . الکتریکی مقاومت گیري اندازه - 6
 .عایقی آزمایشات -7
 ).On load( چنجر تب روي آزمایشات -8
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 :باشد می زیر موارد شامل تایپ آزمایشات -ب
 . حرارت درجه افزایش آزمایش -1
 . عایقی آزمایشات -2
 . اي ضربه ولتاژ آزمایش – 3
 :باشد می زیر موارد شامل ویژه آزمایشات – ج

 . عایقی آزمایشات -1
 .فاز سه ها ترانسفورماتوري براي صفر مؤلفه امپدانس گیري اندازه -2
 .کوتاه اتصال موقع در دینامیکی و حرارتی واستقامت توانایی وکنترل کوتاه اتصال آزمایشات -3
 .اکوستیک صداي سطح گیري اندازه -4
 . RIV رادیویی تداخل ولتاژ گیري اندازه -5
 . باري بی جریان در ها هارمونیک گیري اندازه -6
 .ها وپمپ ها فن در مصرفی توان گیري اندازه -7
  .روغن نشتی عدم از واطمینان روغن فشار آزمایش -8

  تابلو چیست استاندارد و آزمونهاي تست تست) 16سوال 
 ISIRIموسسه  1928و  IEC60439-1 استاندارد

   -ROUTINE TESTتست روتین 
  الکتریکی برداري بهره تست و بندي سیم مجموعه به رسیدگی- -1
  حفاظتی هاي پیشگیري کردن چک- -2
  الکتریک دي تست- -3

   -TYPE TESTتایپ تست 
  دما افزایش به مربوط مقررات با مطابقت تعیین- -1
  الکتریک دي خواص به مربوط مقررات با مطابقت تعیین- -2
  کوتاه اتصال برابر در ایستادگی به مربوط مقررات با مطابقت تعیین- -3
  حفاظت درجه به مربوط مقررات با مطابقت تعیین- -4
  مکانیکی عملکرد به مربوط مقررات با مطابقت تعیین- -5
 .....و گیري اندازه هاي ترانس براي دقت ازمونهاي و اتوماتیک کلیدهاي(تابلو داخلی اجزاي روي نوعی هاي آزمون- - 6

 

  چیست FATو  SATآزمونهاي ) 17سوال 
سـخت  عملکرد صحیح قبل از حمل تجهیزات بایستی در کارخانه و : ) FAT )Factory Acceptance Testتست 

در کارخانه تست و امضا با حضور نماینده مجرب کارفرما افزار و نرم افزار طبق شرایط قرارداد و مشخصات فنی،  
   -)آزمون در شرایط مشابه ( .گردد

ن بعد از نصب نهایی و تنظیمـات نهـایی ایـ   در سایت در محل نصب و  :  SAT  )( Site Acceptance Testتست 
  .کار میکند در محل نصب بخوبیسیستم   که تست صورت میگیرد و بدین معنی است

  بعضی عناوین استانداردهاي برق و از هرکدام دو نمونه را بنویسید) 18سوال 
 )برق کیفیت( الکتریکی انرژي خصوصیات و مشخصات-ایران برق صنعت استاندارد .1
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 موجـود  وضـعیت  نتـایج  تحلیـل  و تجزیـه  -بـرق  کیفیت استانداردهاي مراجع و منابع - برق کیفیت تعاریف و مفاهیم
 گذرا هاي پدیده و پایداري - فرکانس و ولتاژ ولتاژ،تغییرات قطعی و فلش -برق کیفیت

 نیروگاهی استانداردهاي .2
 تفسـیر  و محاسـبات  - فونداسیون مهندسی و طراحی معیارهاي و مبانی - سازه مهندسی و طراحی معیارهاي و مبانی
  فونداسیون مهندسی و طراحی معیارهاي و مبانی تفسیر و محاسبات - سازه مهندسی و طراحی معیارهاي و مبانی

 پستی استانداردهاي .3
 توزیع فوق پستهاي استانداردهاي - پستها بهینه طراحی ستانداردهايا – زمینی توزیع پستهاي اجرائی استانداردهاي

 اسـتانداردهاي  - پسـتها  اینتـرفیس  اسـتانداردهاي  -کلیـد  کـم  و دار فیـوز  توزیـع  فوق پستهاي طرح استانداردهاي -
 ولت کیلو 132 و 63 پستهاي افزار شینه استانداردهاي -ولت کیلو 132 و 63 پستهاي کنترل تابلوهاي و سیستم

 انتقال خطوط استانداردهاي .4
 تجهیزات استانداردهاي -زمینی خطوط استانداردهاي -هوایی خطوط استانداردهاي

 تاسیساتی استانداردهاي .5
 شبکه در استفاده مورد راکتورهاي استاندارد -خازنی بانک تجهیزات استاندارد -کابلها استاندارد -ها کلید استاندارد
 برقگیر استاندارد - ترانسفورماتورها استاندارد

 برق نیروي انتقال خطوط حریم .6
 در اسـت  نـوار  دو:  دو درجـه  حریم) ب  - .آن به متصل و خط مسیر طرفین در است نوار دو:  یک درجه حریم)  الف

  . آن به متصل و یک درجه حریم طرفین

   

  

  

  
  

 از متـر  دو ارتفـاع  تـا  و کابـل  محـور  از متر نیم طرف هر در شود می گذارده راهها و معابر در که زیرزمینی کابلهاي حریم -
 خواهدبود زمین سطح

  خطوط چه اقداماتی ممنوع استدرجه یک و دو در حریم ) 19سوال 
 و بـاغ  یـا  دامداري تاسیسات و مسکونی تاسیسات ایجاد و ساختمانی عملیات هرگونه به اقدام یک درجه حریم و مسیر در -

  باشد می ممنوع ارتفاع هر تا انبارداري و درختکاري
 مـی  ممنـوع  ارتفـاع  هـر  تا سوخت مخازن و صنعتی و مسکونی از اعم ساختمانی تاسیسات ایجاد فقط دو درجه حریم در -

 .باشد

 )متر(حریم درجه دو  )متر(حریم درجه یک  ولتاژ ردیف
 5 3 کیلوولت 20تا  1 1
 15 5 کیلوولت 33 2
 20 13 کیلوولت 63 3
 30 15 کیلوولت 132 4
 40 17 کیلوولت 230 5
 50 20 کیلوولت 500و  400 6
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  پروتکل چیست و مورد استفاده ان در صنعت برق چیست) 20سوال 
  میباشد سیستم یک عملکرد در اطالعات ارسال براي قوانین از اي مجموعه اساساً پروتکل یک -
 .کرد بندي تقسیم اصلی دسته 3 به را ها پروتکل توان می استفاده موارد و نوع نظر از پست اتوماسیون سیستم در -
 مختلف سازندگان خاص هاي پروتکل -3  المللی بین هاي پروتکل -2  استاندارد هاي پروتکل -1 -
 بِی سطح دیجیتال تجهیزات سایر و حفاظتی هاي رله با بِی، کنترل واحدهاي ارتباط نیز و بِی بین LAN شبکه مورد در
 هـاي  پروتکـل  برخی نیز و IEC870-5-103و  IEC870-5-101 مانند استاندارد هاي پروتکل یکسري عملکرد سطح و

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  آلسـتوم  شـرکت  از Courier پروتکـل  یا و ABB شرکت از LON پروتکل مانند سازندگان خاص
 و اسـتاندارد  هـاي  پروتکـل  از یکسـري  معمـوالً  هـا  رلـه  این که گفت باید حفاظتی هاي رله با ارتباط مورد در. گیرند می
 اسـتانداردهاي  .کننـد  می پشتیبانی سازنده خاص هاي پروتکل کنار در Modbus و IEC870-5-103 مانند المللی بین

IEC 61850  بـا  بتواننـد  مختلـف  تجهیـزات  طریق بدین تا کند ایجاد باز مخابراتی ارتباط یک پست تجهیزات بینکه 
  .باشند داشته را متقابل کارکرد قابلیت یکدیگر

  ببریدچند استاندارد تجهیزات در صنعت برق نام ) 21سوال 
  *IEC60298  )ها تابلو استاندارد:( 
  *IEC60056)قوي فشار کلیدهاي استاندارد:(HV alternating – current circuit breaker 

 *IEC 6044-1 )جریان ترانسفورماتور استاندارد:(Current transformers 
   *IEC60186 )ولتاژ ترانسفورماتور استاندارد:(Voltage transformers 
    *IEC60255 )حفاظتی هاي رله استاندارد :(Electrical relays 
    *IEC 60694  نامی ولتاژ  )Rated Voltage :( تجهیـز  که باشد می سیستم ولتاژ بیشترین باالي حد دهنده نشان نامی ولتاژ 

  .است شده طراحی آن اساس بر  الکتریکی
 ) :Rated Current(نامی جریان
    *IEC 60694 :شـرایط  در توانـد  مـی  کننده قطع وسیله که است مؤثري جریان مقدار کننده قطع وسیله یک نرمال نامی جریان 
  .دهد عبور خود از دائمی بطور) استاندارد فشار و دما( مشخص و معین
    * : IEC 60056کوتاه اتصال قطع نامی جریان  )Rated short-circuit breaking curent ( 

 .دارد را آن قطـع  توانایی  استاندارد شرایط تحت کلید که است کوتاهی اتصال جریان مقدار بیشترین کوتاه اتصال قطع نامی جریان
 دو بـا  ، کوتـاه  اتصال قطع نامی جریان).محیطی شرایط و فشار دما، لحاظ از( شود می مشخص تجهیز نوع به بسته استاندارد شرایط
 DC مقدار – ب.نامند می نامی کوتاه اتصال جریان همان را آن اختصار به ”معموال که آن rms مقدار – الف:شود می مشخص مقدار

Component شود می بیان درصد بصورت که. 
 سـوئیچگیرها  و ترانسـفورماتورها  بـراي  نشده استفاده معدنی عایق روغنهاي مشخصات به مربوط استاندارد این IEC 296 استاندارد

  باشد می
  .باشند می روغنی قدرت ترانسفورماتورهاي بارگذاري راهنماي استاندارد این IEC 354 استاندارد  
 در الکتریکـی  تجهیـزات  دیگـر  و ترانسفورماتور در شده تولید گازهاي تحلیل و تفسیر راهنماي استاندارد این :IEC 599 استاندارد  

  باشد می برداري بهره حال
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  چیست HSE) 22سوال 
و سیستم مدیریت  OHSAS18001بیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي  HSE-MSگواهینامه 

 Health, Safety & Environment Managementمخفف  HSE - MS. می باشد ISO14001زیست محیطی 
System  به معناي سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست می باشد.  

باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستاي فعالیت خود و اجراي فرایندهاي تعریف  HSEهر مجموعه اي که داراي گواهینامه 
هداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را دارد رعایت شده اش ، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و ب

در واقع سازمانی که موفق به طراحی ، مستندسازي ، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و  HSE-MS. می کند
، همان سیستم مدیریت  گردد ISO14001و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی  OHSAS18001بهداشت حرفه ایی 

HSE   را پیاده سازي کرده اند.   
چک  - چک لیست ارگونومی - ایمنی برق چک لیست -  آموزش چک لیست ، استمهم از الزامات زیر چک لیست هاي وجود 

چک لیست وسایل حفاظت  - چک لیست بازدید ماهیانه کپسولهاي اطفاي حریق - چک لیست ایمنی عمومی - لیست ایمنی حریق
   -  فردي
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