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 مقدمه

تهیهوارائهفهرستاز،اجراییهایدستگاهیکیازوظایفقانونبرگزاریمناقصات،(62)ماده(فال)نامهاجراییبندآئینبراساس

مذکوروحصولاطمینانازکیفیتوانطباقهایدستگاهموریتوفعالیتحوزهمأدرتجهیزاتتخصصیواجدصالحیتکنندگانتأمین
تجهیزات استانداردها هایبررسیباشد.میبا فنیدر و تهیه فهرستمذکور بازرسیفنیارائه انجام بررسیانطباقعمبا لکردکه

کیفیتتجهیزاتموردهاواستانداردهایمشخصیکهمتضمنها،دستورالعملنامهباآئینتجهیزاتتخصصی،کنندهتأمینهایشرکت

تهیهوارائهفهرست،33/11/3122مورخ311/36/62131/22وزارتنیروطیابالغیهشمارهپذیرد.باشند،صورتمیمیاستفاده

 بهدهیساختاردهیبازرسیفنیومنجربهسامان،نامهاجرایایننظامنمودهاست.،تفویضمادرتخصصیهایشرکتبهمذکوررا
اینزمینهخواهددرربطهاومراجعذیتعاملبیننهادگسترشکنندگانواجدصالحیتوهمچنیندرارجاعکاربهتأمینهافعالیت

.آوردکیفیتتجهیزاتتخصصیصنعتبرق،فراهممیءبسترمناسبیراجهتارتقاوشد


 اهداف -1
یصنعتبرقهاواستانداردهانامهمقررات،آئینصحیححصولاطمینانازاجرای -
تخصصیدرصنعتبرقتجهیزاتکاالواطالعاتفهرستواجدینصالحیتتولیدسازیایجادوحدترویهویکپارچه -
دهیبازرسیفنیدرصنعتبرقراهبریوسامان -
درصنعتبرقفنیکمیوکیفیبازرسیءافزایشوارتقا -


 اجرامحدوده  -2
هایزیرمجموعهآنها،شرکتحوزهبرقوانرژیومادرتخصصیهایشرکتوزارتنیرو،حوزهستادینامهشاملمحدودهاجراینظام

باشد.میوپژوهشگاهنیروساتباساتکاب،


 ها مسئولیت -3

آنها،ساتکاب،ساتباوهایزیرمجموعهشرکتحوزهبرقوانرژیومادرتخصصیهاینامهدرشرکتئولیتاجراینظاممس -0-3

باالترینمقامدستگاهاست.پژوهشگاهنیروبرعهده
.استوزارتنیرومعاونبرقوانرژیبرعهده،نامهنظاماجرایحسننظارتبرمسئولیت -6-3

 

 اصول و ساختار -4

 تعاریف -1-4

کنند.اشخاصحقیقیوحقوقیکهتأمینتجهیزاتتخصصیصنعتبرقراتعهدمیکنندگان: تأمین -0-0-0

 ی فنیبازرس -6-0-0
از ایننظامدرفنیبازرسیمنظور بهمنظورتهیهفهرستکیفیتتجهیزاتتخصصیوکنندگانمینأتفنیصالحیتارزیابینامه،

تعیینانطباقباالزاماتمشخصفنیعبارتاستازسیر.بازاست"تجهیزاتتخصصیصنعتبرقواجدصالحیتکنندگانتأمین"
تعیینمشخصاتها،استانداردهاورابادستورالعملکنندگانتأمینایمنظموهدفمندعملکردگونهکهبهبراساسروندیتخصصی

.گرددالزمجهتاصالحاتنیزفراهممیهایها،امکانارائهپیشنهادباشناختمغایرتروندکند.دراینشدهمقایسهمی
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گیرند.عهدهمیرانجامبازرسیفنیرابواجدصالحیت،هاییکهبهعنواناشخاصحقوقیشرکتهای بازرسی فنی: شرکت -3-0-0

  فنی بازرسیسطوح  -0-0-0

(درخطتولیداستقراربرنامهکنترلکیفیتتأییدحینساختجهتفنیبازرسی) سطح یک فنی بازرسی -
 اینسطحاز اساسیکبازرسفنی،فنییبازرسدر بازرسیمشخصطرحبر فنیآزمونو مراحلساختدر محلساخت، در

رااستقراربرنامهکنترلکیفیتدرخطتولیدنمودهومشاهدهرایحینساختهاحاضرشدهوروندساختوانجامآزمونمحصول
.نمایدمیبررسی

(آزموننهاییوانجاممحصولفنی)بازرسیسطح دو فنی بازرسی -
صالحونظارتبرانجامهایذینوعیدرآزمایشگاههایآزمونبهانجاممحصولازبردارینمونهبافنیبازرسیازدراینسطح

هایهابراساساستانداردبرداریوتعدادنمونهنمونهشود.پرداختهمی،نهاییمحصولییاهابهمنظورحصولاطمینانازکارآزمون
مربوطهخواهدبود.

مدارک(فنی)بازرسیسطح سه فنی بازرسی -

بازرسی اینسطحاز فنیدر گزارشکنترلکیفیمدارک، کنندهتأمینکهیهایمونآزو آزمایشگاهمؤهمکاریبا هایسساتو
د.نگیرقرارمیفنیموردبازرسی،نمایدمیمعتبر،تهیهوارائه

 فنی انواع بازرسی -5-0-0

مدونومنظمبهمنظورحصولزمانیبرنامهدرقالبفنیمستمر،انجامبازرسیفنیمنظورازبازرسیمستمر: فنی بازرسی -

باشد.یملوکنترلکیفیتمحصودرخطتولیدکنترلکیفیتبرنامهاستقراراطمیناناز
کنترلاطمینانازاستمراربرنامهسرزدهبرایبهصورتحسبمورد،فنیایننوعبازرسیسرزده:تصادفی یا  فنی بازرسی -

.گیردمیمحصولصورتکیفیتکنترلودرخطتولیدکیفیت
.دنشومیانجامهایمربوطهاستانداردبراساس،فنیانواعبازرسیدرهریکازهاونآزمانجامومحصولبرداریازنمونهتبصره:

 فنیموضوع بازرسی  -2-0-0
باشد:میزیرهاواستانداردهادرموضوعاتینظیرمواردبررسیرعایتقوانینومقرراتوانطباقبادستورالعمل،فنیبازرسی
خطتولیدفنیبازرسی -

بازرسیفنیمحصول -

بازرسیفنیمدارک -
  فنی بازرسیهای گزارش -7-0-0

شوند.هاواقداماتکهدرقالبیمشخصومدون،تنظیمشدهوتوسطبازرسفنیارائهمینتایجفعالیت

 فنی مدارک و مستندات بازرسی -8-0-0
مدارکحاوی و اسناد کلیه بازرسیبه مورد خصوصموضوع در باشفنیاطالعاتالزم قانونی دارایاعتبار اعنکه د از ،مکاتباتم

شود.اطالقمی...،و،عکس،فیلمجلسات،اظهاراتمکتوبتاطالعاتالکترونیکی،صور

 بازرس فنی  -9-0-0
تحتبازرسیفنیرابامعیارهایمعینجهتهایشخصیتحقوقی،متخصصودارایحسنسابقهکهعملکردتأمینکنندگانیاشرکت

آئیناطمینانازاجرایقوانینومقرراتوانطباقبادستورالعمل بررسیمینامهها، واستانداردها، بازرسفنیبایددارایگواهیها کند.
استانداردایران،باشد.ملیتأییدصالحیتایرانوسازمانملییازسازمانبرنامهوبودجهکشوریامرکزنبازرسیف

ها،آموزش،تجربهودانشکافیشوند،بایدشایستگیکارکنانشاغلدرشرکتبازرسیفنیکهبرایانجامبازرسیفنیبهکارگرفتهمی
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درمواردزیرراداراباشند:
فناوریبهکارگرفتهشدهدرساختمحصوالتموردبازرسیفنی -

انداردهایمربوطهنحوهکاربریمحصوالتواست -

هایاحتمالیطیبهکارگیریمحصولهاوکاستیرخدادعیوب،شکست -
کنند.هاییافتهشدهازنحوهکاربریمتعارفواستانداردهایمحصوالترادرککارکنانمسئولبازرسیفنیبایداهمیتانحرافتبصره:

  مادرتخصصی های  شرکت -01-0-0
نظام این در از منظور شرکتنامه شرکتمادرتخصصیهای ایرانمادرتخصصی، برق نیروی توزیع و انتقال (توانیر)تولید، شرکت،
باشد.می)ساتکاب(مدیریتساختوتهیهکاالهایآبوبرقمادرتخصصیشرکتتولیدنیرویبرقحرارتیومادرتخصصی

 تباسا -00-0-0
است.وریانرژیبرقهایتجدیدپذیروبهرهانرژیسازمانمنظور

 

 ارکان -2-4

بهشرحزیراست:صنعتبرقتخصصیتجهیزاتبازرسیفنینامهنظامدرنظرموردارکان

وزارتنیرومعاونتبرقوانرژی -

ساتباومادرتخصصیهایشرکت -
کمیته - های بازرگانی شرکتفنی مادرتخصصیهای شوراهایساتبا، تخصصیو صالحیت تجهیزاتتأمینارزیابی کنندگان

مربوطه

(پژوهشگاهنیرو)ساتباومادرتخصصیهایکنندگانتجهیزاتشرکتتأمینصالحیتدبیرخانهشوراهایتخصصیارزیابی -
فنیهایبازرسیشرکت -
فنیبازرسیتحتهاییاشرکتکنندهتأمینهایشرکت -
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 ساختار -3-4

.استشدهرکانترسیمونشاندادهابینزیر،ارتباطدرشکل


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ارکان نظام بازرسی فنی0شکل شماره 

 

 ارکان وظایفو  رکیبت -4-4

 وزارت نیرومعاونت برق و انرژی  -0-0-0
فنیدرصنعتبرقمشیبازرسیخطوتبیین،مدیریتکالنگذاریسیاست -

 ساتباو  مادرتخصصیهای  رکتشوظایف  -6-0-0
ساتباومادرتخصصیهاییکازشرکتهردرفنیهایبازرسیبرنامههاوتعییناولویت -
ساتباومادرتخصصیهایشرکتهریکازساماندهیبازرسیفنیدر -
درصنعتبرقدرحوزهتخصصیمربوطهفنیبازرسیوترویجاشاعه -

درحوزهتخصصیمربوطهفنیبازرسیاجرایوپایشنظارت -
  

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو

 رو( یدبیرخانه شوراهای تخصصی )پژوهشگاه ن

 ساتبا 

 کمیته فنی بازرگانی  -

 شورای تخصصی مربوطه  -

 رو( ی)پژوهشگاه ن دبیرخانه شورای تخصصی

 های بازرسی فنیشرکت
 

 های تأمین کننده یا شرکت

 های تحت بازرسی فنی شرکت

 های فنی بازرگانی کمیته -  

 شوراهای تخصصی مربوطه  -

 های مادرتخصصیشرکت  
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  ارزیابی صالحیتتخصصی و شوراهای  ساتبا ،مادرتخصصیهای  های فنی بازرگانی شرکت کمیته -3-0-0

 مربوطه کنندگان تجهیزات تأمین

مادرتخصصی و ساتباهای  های فنی بازرگانی شرکت کمیتهترکیب -0-3-0-0

ورئیسساتبا،انتخابمادرتخصصیهایباشدکهازسویمدیرانعاملشرکتهیأتیمتشکلازحداقلسهعضوخبرهفنیبازرگانیمی
دارهستند.شدهوانجاموظایفمقرردرقانونبرگزاریمناقصاتراعهده

 و ساتبا مادرتخصصیهای  های فنی بازرگانی شرکت کمیتهشرح وظایف  -6-3-0-0
بازرگانیفنیهایکمیته مقرراتوقوانینموضوعبا مشورتیشوراهایتخصصیتااستفادهازنظرباکمکوکشوروهرعایتضوابط،

:باشنددارمیمربوطه،وظایفزیررادرزمینهبازرسیفنیعهده

ساتباومادرتخصصیهایسازندهبهمدیرانارشدشرکتموثروهایوارائهپیشنهادبازرسیفنیهایبرنامهاجرایتأیید -
فنییبازرسهایشرکتتعیین -
هایبازرسیفنیشرکتعملکردتأییدنتایجوگزارشاتمربوطبه -
کنندگانتجهیزاتبندینتایججهتصدوریاعدمصدورگواهیصالحیتتأمینهایبازرسیفنیوجمعهایشرکتتأییدگزارش -


هایهایموردنیاز،حسبتشخیصوتأییدکمیتهها،اقداماتوپیگیریتحققوظایففوق،انجامتمامیابخشیازفعالیتجهتتبصره:

کنندگانتجهیزات،قابلواگذاریاست.همچنینشوراهایتخصصیارزیابی،فنیبازرگانی،بهشوراهایتخصصیارزیابیصالحیتتأمین
نامه،انجامبخشیازوظایفخودرابهدبیرخانهشورایتخصصیارزیابیمربوطهواگذارنمایند.نظامتواننددرراستایاجرایمفادمی

 

 های مادرتخصصی و ساتبا کنندگان تجهیزات شرکت شوراهای تخصصی ارزیابی صالحیت تأمین-3-3-0-0

 هریکازشرکت33/1/3122مورخ311/36/62131/22براساسابالغیهشماره همکاری، موظفندبا هایمادرتخصصیوساتبا

کنندگانومطابقتبااستانداردکنندگانراجهتفرآیندارزیابیصالحیتتأمینپژوهشگاهنیرو،شوراهایتخصصیارزیابیصالحیتتأمین
کاالهایتخصصیصنعتآبوبرقتشکیلدهند.

 کنندگان تجهیزات عبارتند از: شوراهای تخصصی ارزیابی صالحیت تأمینترکیب اعضاء  -0-3-0-0
مادرتخصصیوساتبا)ریاستشورا(هایاالختیارمدیرعاملشرکتنمایندهتام -
نمایندهفنیشرکتمادرتخصصی -
دونفرخبرهصنعتیحوزهمربوطه -

یکعضوهیأتعلمیباتجربهدرحوزهمربوطه -

نمایندهپژوهشگاهنیرو -
 :کنندگان ارزیابی صالحیت تأمین شوراهای تخصصی وظایف -5-3-0-0

کنندگانوانطباقبااستانداردکاالهایتخصصیصنعتبرقایجاداطمینانازصالحیتتأمین -
برقکنندگانوانطباقبااستانداردهایکاالهایتخصصیصنعتهایارزیابیصالحیتتأمینتهیه،تدوینوارائهدستورالعمل -

المللیمرتبطباکاالهایتخصصیصنعتبرقوایجادبانکاطالعاتیشناساییاستانداردهایمعتبرملیوبین -

کنندگانومطابقتبااستانداردکاالهایتخصصیصنعتبرقانتخابوتعیینتیمارزیابی،بازارزیابیوممیزیصالحیتتأمین -
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 مادرتخصصیهای  کنندگان تجهیزات شرکت ظایف دبیرخانه شوراهای تخصصی ارزیابی صالحیت تأمینو -0-0-0

 (پژوهشگاه نیرو) و ساتبا
وساتبامادرتخصصیهایشرکتبازویاجراییبهعنوانپژوهشگاهنیرو دبیرخانهشوراهایتخصصیهیندساماسازماندهیودارعهده،

مادرتخصصیهایکنندگانتجهیزاتشرکتتأمینصالحیتارزیابی ساتباو می، باشد. نیرو باشدمیبهشرحزیروظایفپژوهشگاه ازو
:گرددمیارائه،مربوطهتجهیزاتکنندگانتأمینارزیابیصالحیتشوراهایتخصصیبههادبیرخانهازهریکطریق

نامهابقبامفادنظامدرزمینهبازرسیفنیمطبا،ساتومادرتخصصیهایتعاملباشرکتو،هماهنگیهمکاری -
ساتباومادرتخصصیهایشرکتبازرسیفنییهابرنامهتدوینهمکاریدر -

ساتباومادرتخصصیهایهایوزارتنیرووشرکتمطابقباراهبردهاوسیاستدرصنعتبرقفنیبازرسیاشاعهوترویج -
هامنظوربرقراریجریانگردشاطالعاتودادههسیستمیکپارچهاطالعاتبسازیوپیادهطراحیتحلیل،بررسی،همکاریدر -

درامربازرسیفنی
-  در بانکهمکاری تدوین و یاطالعاتتهیه دستورالعملاز ها، و بمصوبات و یکپارچههمستندات سیستم در آنها روزرسانی

اطالعاتیبازرسیفنی
 فنی  بازرسیهای  شرکتوظایف  -5-0-0

ساتباومادرتخصصیهایشرکتباهمکارینظرموردفنیبازرسیموضوع،سطحونوعالعاتومستنداتشاملجمعآوریاط -
ساتباومادرتخصصیهایشرکتنظرموردفنیبازرسیموضوع،سطحونوعبراساسفنیبازرسیآزمونوتهیهطرح -
فنیبازرسیموضوع،سطحونوعاساسبرفنیاجرایبازرسیوفنیتعیینومعرفیتیمبازرسی -

ساتباومادرتخصصیهایشرکتبهفنیبازرسیهایگزارشمستنداتوتهیه،تنظیموارائه -
 فنی های تحت بازرسی کننده یا شرکت تأمینهای  شرکتوظایف  -2-0-0

محصول(وخطتولید،)اسنادومدارکفنیازرسیهماهنگیوفراهمنمودنامکانب -

فنیتیمبازرسیباجهتهمکاریمسئولکارشناسانتعیینومعرفی -
فنیهایبازرسیارائهشدهدرگزارشاصالحیهایپیشنهاداعمال -

 ایندهافر -5-4

یندهایافراهم نیاز مورد مواردصنعتبرقشاملبازرسیفنیدر ابالغنظامسهیندهایمذکورحداکثرافرذیلاست. نامهماهپساز

 حاضر، توسط صالحیت ارزیابی تخصصی تجهیزات،تأمینشوراهای فعالیتکنندگان با مأمتناسب و شرکتموریتها هایهای
جهتاطمینانازرعایتضوابط،مقرراتوقوانینموضوعهکشورکمیتهفنیبازرگانیتأیید،ضمنهشدهئتهیهوارا،ساتباومادرتخصصی

باشند.میجرااالالزمابالغو،ساتباوزیرمجموعهورئیسمادرتخصصیهایمدیرانعاملشرکتتصویبباو

 فنی بازرسانانتخاب ارزیابی و یند افر -0-5-0
موردارزیابیمدونوبراساسمعیارهایبارعایتضوابط،مقرراتوقوانینموضوعهکشورمشخصییندافربازرسانفنیصنعتبرقدر

،فنیمینهبازرسیزدرساتباومادرتخصصیهایهایمدنظرشرکتواولویتنیازهابررسیبایندادراینفرد.شونمیقرارگرفتهوانتخاب
یدبیرخانهیکپارچهاطالعاتسیستمدرتأییدموردفنیفهرستبازرسانگردند.شورشناسائیوارزیابیمیصنعتبرقکدرفنیانبازرس

 ارزیابی، میشوراهایتخصصی درج ثبتو سطحدسترسیمناسبدر با و سشود مذکوریستم در ، متقاضیان بازرسیاختیار زمینه در

.گیردبرداریقرارمیبهره،جهتتجهیزاتتخصصیصنعتبرقفنی
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 صنعت برق در  یند بازرسی فنیافر -6-5-0
محصولوفنی،بازرسیکنندگانتأمینسیستمکیفیتدرخطتولیداستقرارفنیشاملبازرسیفنیبازرسیاجراییندچگونگیادراینفر
هریکازاجرایحاصلازنتایج.گرددتعیینمی،شونداجراءصالحیتواجدفنیهایبازرسیتوسطشرکتکهبایدمدارک،فنیبازرسی
،درسیستمبازرگانیهایفنیکمیتهتأییدباوکنندگانتأمیندرشوراهایتخصصیارزیابیصالحیتپسازبررسیفنیهایبازرسیانواع

د.نگردثبتودرجمیدبیرخانهیکپارچهاطالعاتی

   سرزدهتصادفی یا مستمر،  فنی ند بازرسیایفر -3-5-0
د.نگردمیتبیینوتعیینندایدراینفرسرزدهتصادفییامستمر،فنیهایبازرسیچگونگیانجام

   فنی کنترل و نظارت بر عملکرد بازرسانیند افر -0-5-0
گردد.مینوتعیینتبییفنیبازرسانچگونگیکنترلونظارتبرعملکردندایدراینفر

 
،معیارهایکنترلونظارتبرعملکردفنیهاومعیارهایارزیابیبازرسان،شاخصهافرم،اجراییهای،رویهدستورالعملگونههر تبصره:

 نیاز مستنداتمورد دیگر فنیو راستایاجراینظامبازرسان در همکارینامه، ارزیابیصالحیتبا کنندگانتأمینشوراهایتخصصی
جهتاطمینانازرعایتضوابط،مقرراتهایفنیبازرگانیکمیتهتأییدشوندوضمنمیتهیهساتباومادرتخصصیهایتجهیزاتشرکت
زیرمجموعه،مادرتخصصیهایدرسطحشرکت،ورئیسساتبامادرتخصصیهایشرکتمدیرانعاملباتصویبور،کشهوقوانینموضوع

.گیرندمورداستفادهقرارمیوابالغگردیده،وساتبا

 بازنگری -5

نظام با سازندهاتنظرازاستفادهودریافتنامه راستایهمچنینو بانطباقادر قوانینموضوعهضوابتغییراتاحتمالیدر مقرراتو ط،

 .گرددمیبازنگریکشور،
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 کنترل سند -6

 صدور سند -1

برداریوبازنگریاسناداداریمطابقتدارد.نامهتولید،بهرهینضوابطآئسندبا
مرتضی بخشایشکننده:خانوادگیکنترلنامونام
دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری کلمدیرسمت:

ءمهروامضا



های الزم دریافت سند و کنترل-6
نامسازمان:تاریخدریافتسند:

سندازنظرشکلی)تعداداوراق،خواناییو...(کاملاست.
هایمربوطثبتگردید.سنددرفرم

مرتبطابطالگردید.اعتباراسنادمنسوخویابی
کننده:خانوادگیکنترلنامونام
سمت:

ءمهروامضا



برداری بهره-3
نامواحدسازمانی:

تاریخ:دریافتسند:

:تاریخ:اجراءخاتمهدوره
کننده:خانوادگیکنترلنامونام
سمت:

ءمهروامضا
کنندهدریافت



ابطال سند-0
بهاستناداینسنددرتاریخ

ابطالگردید.
کننده:خانوادگیکنترلنامونام
سمت:

ءمهروامضا
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 تدوین کنندگان سند  -7

 سمت خانوادگی نام و نام ردیف

مدیرکلدفترراهبریونظارتبرانتقالوتوزیعبرقعبدالصاحبارجمند3

المللوهماهنگیدیپلماسیآبوبرقوزارتنیرورئیسمرکزاموربینمحمدعلیفرحناکیان6

انتقالوتوزیعبرقمعاونمدیرکلدفترراهبریونظارتبررضاعفتنژاد1

یندهایسازمانیدفترتوسعهمدیریتوتحولاداریوزارتنیرواکارشناسفرمقدمآرشرسته3

کارشناسدفترراهبریونظارتبرانتقالوتوزیعوزارتنیرورضاجعفرآبادی1

توانیرشرکتهایفنیبازرگانی،قراردادهاوپشتیبانیمدیرکلدفتربررسیابوذردقت2

هاینوینتولیدبرقوزراتنیرووریوفناوریرئیسگروهبهرهپورمجیدنورایی7

شرکتتوانیرتجهیزاتکنترلکیفیترئیسگروهبازرسیوجوادعمری3

یتولیدنیرویبرقحرارتمادرتخصصیهایشرکتهسازینیروگامدیرکلدفترفناوریوبومیپورعلیعیسی2

تیتولیدنیرویبرقحرارمادرتخصصیشرکتهایبخاریقراردادهاینیروگاهاموررئیسسلیمانهنگامه31

برقحرارتینیرویتولیدمادرتخصصیرئیسگروهبرقوابزاردقیقشرکتاصغربرقندان33

وریواستانداردهایساتباهایفنی،بهرهمدیرکلدفترحمایتمحمداکبریسیار36

برساتباوریتجهیزاتانرژیسگروهاستانداردهاوبهرهیرئصالحیانعباسمحمد31

هاینوینساتباهایکاربردیورصدفناوریرئیسگروهتوسعهپژوهشپورپیمانتقی33

وریانرژیساتباهایتجدیدپذیروبهرهکارشناسامورانرژیمحمدباقری31

توسعهرقابتشرکتساتکابمدیرکلدفترحمیدرضامافی32

شرکتساتکابمدیرکلدفترحمایتازساختداخلوتوسعهصادراتاکبررجلینودهعلی37

هایفنیبازرگانی،قراردادهاوپشتیبانیشرکتتوانیردفتربررسیکارشناسنرگسمعدنچیباقری33

توانیروکنترلکیفیتتجهیزاتشرکتکارشناسارشدگروهبازرسیارشادبامیدس32

عضوهیأتمدیرهسندیکایصنعتبرقایرانسیروسمقدم61

بازرساصلیهیأتمدیرهسندیکایصنعتبرقایرانسیدمحسنمیرصدری63

هایتولیدکنندهبرقدبیرسندیکایشرکتالدینپرویزغیاث66

پژوهشگاهنیرو(-استانداردنیرو)مرکزآبانیرورئیسمرکزآزمون،بازرسیوامیرفرهادی61

اعظمباجقلی63
مدیربازرسیونظارتبراجرایاستانداردهایصنعتبرقوانرژی

پژوهشگاهنیرو(-)مرکزآبانیرو

مهرنوشهور61
مدیرتوسعه،ترویجوتدویناستانداردهایصنعتبرقوانرژی

پژوهشگاهنیرو(-)مرکزآبانیرو

داوررضاخانی62
هایصنعتبرقوانرژیریزیوتأییدصالحیتآزمایشگاهمدیربرنامه

پژوهشگاهنیرو(-)مرکزآبانیرو
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