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 )09916( 1102رابط سریال 
 )052802(1101رابط فیوز 

 ) 18رابط قفلی ر(
 ) 18رابط قفلی ر(

  )10405( 1102رابط کامپیوتر یا چاپگر 
  )41411( 1102رابط هاي میان سلولی 

  )01504( 13رابطه مدارهاي سیستم و بدنه هادي با زمین 
  )14203( 3رابیتس  
  )012503( 1101رابیتس 
  )012503( 1101رابیتس 
  )02537( 1رادیاتور 
  )100712- 090914- 090913( 1101رادیاتور 
  )090914( 1101رادیاتور 
  )100712( 1101رادیاتور 
  )00300(19رادیاتور 

  )0201200( 1101رادیو 
  )051703(1101رادیو اکتیو 

  )166رادیو ر(
  )166رادیو ر(

 )051703( 1101رادیواکتیو 
 )00101ري ح(رازدا

  )132702( 1101راس تیر 
 )04200( 1102رأس زاویه انحراف 

  )13905( 2رأس موعد مقرر 
  )03803( 2راساً  

  )00307راست گویی ح(
  )06801(  3راستاهاي افقی و قائم 

  )03803- 04503( 2رافع 
 )54، 30رافع ق(

  )05907( 2رافع مسئولیت 
  )00905( 12رافع مسئولیت اصلی سازنده 

  )082408( 1101راك 
  )090909( 1101راك باتري 
  )090909( 1101راك باتري 

  )110319( 1101راکتانس هاي خازنی یک خازن 
  )110318( 1101راکتور تخلیه 

  )110300( 1101راکتورهاي تخلیه 
  )057900( 1101راکتوري 

  )13100- 07400(19رامسر 

  )13100- 07400(19رامهرمز 
  )03707( 15راندمان 

 )03301(22یسات راندمان تأس
  )16515( 1102راندمان تشعشع 

  )101200( 1101رانش مغناطیس کننده 
  )04005( 12رانندگان 

  )04615( 12رانندگان یا متصدیان دستگاه 
  )03307( 15راننده خودرو 
  )06103(13راه ارتباطی 
  )07403(22راه ارتباطی 

  )11603( 3راه اصلی فرار و نجات  
  )03705( 13راه انداز  

  )starter (1101 )052308اه انداز (ر
  )32راه انداز (استارتر) ر(
  )32راه انداز (استارتر) ر(
  )091902( 1101راه انداز (استارتی) 

  )052308- 042426- 042202- 040214(1101راه انداز 
  )052404- 052311(1101راه انداز اتوترانسفورمر 

  )052401( 1101راه انداز اتوترانسفورمر دو پله 
  )052401(1101انداز اتوترانسفورمر دو پله راه 

  )052415(1101مثلث  –راه انداز اتوترانسفورمر یا راه انداز ستاره 
  )052311( 1101راه انداز اتوترانسفومر 

  )052414( 1101راه انداز الکترومغناطیسی 
  )052414(1101راه انداز الکترومغناطیسی 

  )052211(1101راه انداز الکترومکانیکی فشاز ضعیف 
  )052312( 1101راه انداز با استاتور رئوستایی 
  )052312(1101راه انداز با استاتور رئوستایی 
  )052401( 1101راه انداز با روتور رئوستایی 
  )052401(1101راه انداز با روتور رئوستایی 

  )052415(1101راه انداز ترانسفورمر 
  )052313( 1101راه انداز ترکیبی 

  )052313(1101یبی راه انداز ترک
  )052401( 1101راه انداز ترکیبی یا حفاظت شده 
  )052401(1101راه انداز ترکیبی یا حفاظت شده 

 )32راه انداز ر(
 )32راه انداز ر(

  )052312( 1101راه انداز رئوستایی 
  ) 052310( 1101مثلث  –راه انداز ستاره 
  )052401( 1101مثلث  –راه انداز ستاره 

  ر
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  )052415- 052310(1101مثلث  –اره راه انداز ست
 )32راه انداز ستاره مثلث ر(
 )32راه انداز ستاره مثلث ر(

  )052500( 1101راه انداز گذار باز 
  )052500(1101راه انداز گذار باز 

  )052500( 1101راه انداز گذار بسته 
  )052500(1101راه انداز گذار بسته 

  )052700(1101راه انداز محفظه دار 
  )052404(1101داز مخصوص راه ان

  )052309( 1101راه انداز مستقیم (بر روي خط) 
  )052309(1101راه انداز مستقیم (بر روي خط) 

 )052401( 1101راه انداز مستقیم بر روي خط برق متناوب 
 ) 052401(1101راه انداز مستقیم بر روي خط برق متناوب 

  )057704( 1101راه انداز موتور 
 ) 354ر فشار ضعیف ر(راه انداز موتو

 ) 354راه انداز موتور فشار ضعیف ر(
  )20207( 13راه انداز نرم موتورهاي برقی 

  )04604(22راه انداز هاي خودکار 
  )042204( 1101راه اندازها 

  )052405( 1101راه اندازهاي مخصوص 
  )08500( 13راه اندازهاي نرم موتورهاي برقی 

  )090603( 1101راه اندازي  
  )03800( 13ندازي  راه ا

  )05301( 3راه اندازي 
  )052504(1101راه اندازي اتوترانسفورمر 
  )052504( 1101راه اندازي اتوترانسفومر 

  ) 101107( 1101راه اندازي ترانسفورماتور 
  )101107( 1101راه اندازي ترانسفورماتور 

  )052504(1101راه اندازي خالء 
  )091502( 1101راه اندازي دستی 

  )06204(13اندازي ژنراتور هاي گازي   راه
  )040213( 1101راه اندازي سرد 
  )040213(1101راه اندازي سرد 

  )091401( 1101راه اندازي کامل اتوماتیک 
  )040215(1101راه اندازي المپ تخلیه اي 

  )413راه اندازي موتور ر(
  )413راه اندازي موتور ر(

  )02618( 13راه اندازي موتورهاي باتوان باال 
  )090702( 1101راه اندازي موتورهاي برقی 

  ) 354راه اندازي وصل مستقیم به شبکه (ولتاژ کامل) ر(
  ) 354راه اندازي وصل مستقیم به شبکه (ولتاژ کامل) ر(

  ) 052504( 1101راه اندازي هاي خالء 
  )090603( 1101راه اندازي یا توقف موتورها 

  )21108( 13راه آهن 
  )145راه آهن برقی ر(
  )145راه آهن برقی ر(

  )02212- 02604(22راه پله  
  )10903- 10501- 00700( 3راه پله  
  )03617( 1راه پله 
  )04794( 1راه پله 
  )18825( 1102راه پله 
  )04901( 12راه پله 
  )01000(19راه پله 
  )02706(21راه پله 

  )02212(22راه پله خارجی 
  )03621( 15راه پله خروجی و اضطراري 

 )02806(21پله داخلی راه 
  )07303(  3راه پله داخلی خروج 

  )11703( 3راه پله دسترسی به تصرف مسکونی 
  )00300( 3راه پله متقاطع 

  )00300( 3راه پله متقاطع با موانع مناسب آتش 
  )05404( 12راه پله موقت 

  )03001(22راه پله و فضا مشترك 
  )04306(19 2راه حل فنی تجویزي ب 

  )03401- 03504(19روش تجویزي   راه حل فنی
  )00201( 1راه خروج 
  )02803(21راه خروج 
  )06801(  3راه خروج 
 )18805- 10502- 10501- 00200- 00800- 08401(  3راه خروج 

ــی  - 06703- 06400- 10606- 10504- 19726( 13راه خــروج الزام
06906(  

  )06507(  3راه خروج آزاد 
  )11812( 3راه خروج در تصرف آموزشی / فرهنگی  

  )00200( 3راه خروج ساختمان 
  )00800( 3راه خروج قابل دسترس 

 )03304( 15راه خروج، سیستم اعالم حریق اتوماتیک و دستی 
  )05803( 12راه خروجی 
  )07608(22راه خروجی 

  )02204( 15راه دسترسی به موتورخانه و ورودي 
  )11600( 3راه دوم یا جایگزین 

  )11604( 3نجات  راه دوم یا جایگزین فرار و
  )14904- 14900( 13راه راه 

  )031107( 1101راه رفتن 
  )03001(22راه رو خارجی 

  )132502( 1101راه سازي 
  )132502( 1101راه سازي 

  )05405- 04901( 12راه شیب دار 
  )07903(  3راه عبور از هر دو طرف خروج افقی 

  )01204( 12راه عبور عمومی محدود یا مسدود شده 
  )02204( 15ومی راه عم

  )00411(22راه عمومی 
  )11600- 06508(  3راه فرار  

  )13604( 3راه فرار به یک کف یا بام 
  )02708(22راه کار الزم 

  )26114( 1102راه میانجی استاندارد 
  )26115( 1102راه میانجی ردیفی استاندارد 

  )150102( 1101راه نوعی الکترود زمین 
  )03301( 15راه ورود و خروج خودرو 

  )02003(22راه ورودي 
  )06001( 12راه ورودي به طبقه 

  )12414( 3راه هاي خروج 
  )06306(  3راه هاي خروج از بنا  

  )06402(  3راه هاي خروج اصولی 
- 06803- 06605- 06302- 11700( 13راه هـــاي خـــروج الزامـــی 

06905(  
  )12505( 3راه هاي خروج بالکن داخلی 
 )10910- 04603( 3راه هاي خروج قابل دسترس 

  )10901( 3راه هاي خروج قابل دسترس الزامی 

یوز
ن ق
بر



 تاسیسات برقیواژگان کلیدي   184

 

 

  )10805( 3راه هاي غیر خروج 
  )15601( 2اندازي و تحویل راه

  )00700( 15راهبر داخل کابین 
  )090104( 1101راهبري 
  )090106- 090105- 090104( 1101راهبري 

  )090603( 1101راهبري موازي  
  )090603( 1101راهبري موازي 

  )090107( 1101ي موازي با برق اصلی راهبر
  )090107( 1101راهبري موازي با برق اصلی 

  )090105( 1101راهبري یا عملکرد موازي 
  )090106( 1101راهبري یا عملکرد موازي چند مولد 

  )15408( 2پله راه
  ) 17805- 10606- 10504( 13راهرو  

  )00802- 03404( 12راهرو  سرپوشیده موقت  
  )041604- 032115- 031107(1101راهرو 
  )05803( 12راهرو 
  )03618( 15راهرو 
  )10502- 10204(21راهرو 
  )00307(22راهرو 
  )06103(  3راهرو 
  )18700- 10603- 09403- 06601(  3راهرو 

  )12911( 3واحد عمودي  1راهرو با شیب بیشتر از 
  )12701( 3راهرو با میله دستگرد 

  )12805( 3راهرو بن بست 
  )13604( 3تی راهرو تأسیسا

  )13604( 3راهرو تأسیساتی روشنایی 
  )03806( 15راهرو جلوي در طبقات آسانسور 

  )12600( 3راهرو خروج شیب دار  
  )18704( 3راهرو دسترس خروج 

  )05906( 12راهرو سرپوشیده  
  )03702( 15راهرو طبقات 
  )02701(21راهرو طبقات 

  )02403(21راهرو طوالنی و مستقیم 
  )05906( 12و مرور کارگران  راهرو عبور

  )01300( 15راهرو مقابل 
  )01204( 15راهرو مقابل آسانسور 

  )01204( 15راهرو مقابل ورودي آسانسور 
  )13201( 3راهرو میانی یا عرضی 
  )11907( 3راهرو و بالکن بیرونی 

  )03806( 15راهرو و ورودي به موتورخانه آسانسور 
  )11906( 3راهرو ها و بالکن بیرونی 

  )12709( 3راهرو هاي الزامی در تصرف هاي جمعی 
  )36306( 1102راهرو هتل ها و تئاترها 

  )10001( 1102راهروهاي اطراف کابینت 
  )12506( 3راهروهاي بین سکوهاي تماشاچی ها 

  )13600( 13راهروهاي تعمیراتی و عملیاتی 
  )12901( 1102راهروهاي متقاطع 

  )12701( 3راهروهاي مسطح یا شیبدار 
  )12600( 3راهروي خروج پلکانی  

  )01203( 12راهروي سرپوشیده موقت 
  )12805( 3راهروي عرضی (متقاطع) 

  )12902( 3راهروي میان ردیفی  
  )17804( 3راهکار تهویه طبیعی 

  )17805( 3راهکار تهویه مکانیکی 

  )25002( 1102راهکارهاي اضطراري 
  )07106(22راهنماي ایمنی 

  )03206( 3ختصاري تصرف ها راهنماي حروف ا
  )10006(21راهنماي شبرنگ

 )115راهنماي مفیدي ر(
 )115راهنماي مفیدي ر(

  )04105( 13راهنمایی  شرکت برق 
  )050905(1101راهنمایی 

  )07505(22راهنمایی محل اتصال 
 )209راههاي مبارزه با برقگرفتگی ر(
 )209راههاي مبارزه با برقگرفتگی ر(

  )072300( 1101راهی وسط خط 
 )80رأي دهنده ق(

 )80رأي ق(
 )80رأي گیري ق(
  )101رأي موافق ق(

  )151001- 022117(  1101رایزر 
  )19007( 1102رایزر 
  )21603( 13رایزر 
  )09901- 09106- 00302(21رایزر 
  )19506- 05901( 3رایزر 

  )09907(21رایزر اصلی 
  )09803(21رایزر جداگانه 
  )19007( 1102رایزر خارجی 

  )21607- 21405( 13دیاگرام  رایزر
  )10800( 2رایزر دیاگرام تابلو برق 

  )18501( 3رایزر شبکه بارنده خودکار 
  )08411( 13رایزر قابل بازدید  

  )08900( 13رایزر کابل 
  )09902(21رایزر مرطوب و خشک 

  )05901( 3رایزر هواي برگشتی 
  )022117( 1101رایزرها 

  )08411( 13رایزرهاي با دریچه بازدید 
  )08107( 13رایزرهاي قابل بازدید 

 ) 304رآکتانس خطوط هوائی ر(
 ) 304رآکتانس خطوط هوائی ر(

  ) 304رآکتانس کابل ر(
  ) 304رآکتانس کابل ر(

  )92رآکتیو ر(
  )92رآکتیو ر(

  )194رتبه ء صدك ر(
  )194رتبه ء صدك ر(

  )12804( 2رتبه شخص حقوقی در هر رشته 
  )192رتبه صدك ر(

  )192ر(رتبه صدك 
  )00101رجحان منافع عمومی ح(

 ) 45رجحان منافع عمومی ق (
  )011802( 1101رختشوي خانه 
  )050403- 011802( 1101رختشوي خانه 

  )12300( 13رختشویخانه 
  )041604( 1101رختکن 
  )041604(1101رختکن 
  )02501- 02404( 12رختکن 
  )17905( 13رختکن 
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  )10503( 3رختکن 
  ) 103ی ق (رد اعضا شوراي انتظام

  ) 99رد انطباق طراحی یا اجرا ق (
  )136، 79رد صالحیت ق (

  )04304(13رد گیري 
  )A 1101)051903رده 
  )B 1101)051903رده 

 )101رده آخر ارجحیت ر(
 )101رده آخر ارجحیت ر(

  )06002- 10902- 11203( 13رده بندي 
  )09736( 1102رده بندي خطوط داخلی 

  )110401( 1101ن رده بندي دماي محیط کار خاز
  )03400(19رده بندي کیفی پنجره 

  )03401(19رده بندي کیفی جدار نورگذر ساختمان 
  )11203( 13رده بندي مرکز داده 

  )121106( 1101رده به رده 
  )052002(1101رده بهره برداري 

  )052502( 1101رده کاربردي 
  )052502(1101رده کاربري 
  )052502(1101رده کاربري 

  )AC- 7a 1101)052712ري رده کارب
  )AC- 7b 1101)052712رده کاربري 

  )33703( 1102ردهاي مجاور نامرتبط 
  )031103(  1101ردیاب جنبشی 
  )031103( 1101ردیاب جنبشی 

- 090503- 031103- 031001- 030105- 030103(  1101ردیابی 
031105(  

  )031203( 1101ردیابی حرکت دست ها 
  )031203(1101ردیابی حرکت دست ها 

  )031203(1101ردیابی حرکت دست ها و باالتنه 
  )031203(1101ردیابی حرکت دست ها و باالتنه 

  )031203(  1101ردیابی حرکت کامل بدنی 
  )031203(1101ردیابی حرکت کامل بدنی 

  )073104( 1101ردیف افقی 
  )05001( 1102ردیف آجر 

  )06002(19ردیف زوج و فرد 
  )09605( 3ردیف صندلی 

  )12805( 3یف نشیمنگاه رد
  )20901( 13ردیف ولتاژ 

  )12911( 3ردیف هاي مکان هاي تجمعی 
  )00500ردیه ح(

  )03800(19ردة کیفی 
  )10004(21رزرو  

  )032221(1101رزوت تلفن 
  )75رزونانس ر(
  )75رزونانس ر(

  )032224- 011403- 011201- 011101- 010104( 1101رزوه 
  )053005(1101رزوه پیچ ترمینا 

  )010104( 1101وه دار رز
  )012325( 1101رزوه سر لوله 

  )011103- 010401( 1101رزوه شدن 
  )010302( 1101رزوه لوله 

  )011102- 011403( 1101رزوه لوله هاي فلزي 
  )011201( 1101رزوه متریک 

  )07202( 1102رزوه نشده 
  )011403( 1101رزوه هاي پیچ 
  )09004(19رزین پلی استر 

  )082207( 1101 رزین پلی یورتان
  )082207( 1101رزین پلی یورتان 

  )100301( 1101رزین عایق 
  )09004(19رزین فنلی 

  )082205( 1101رزینی 
  )082205( 1101رزینی 
  )131909( 1101رس 

  )08800(19رس منبسط  
  )131909( 1101رس و ماسه نرم و مرطوب 

  )09206(19رس یا الي 
  )120104( 1101رسانایی نامتقارن 

  )120104( 1101نایی نامتقارن رسا
  )00900( 2رسانه عمومی 

  ) 98رسانه گروهی ق (
  )71هاي گروهی ق(رسانه

  )10000- 02901- 02302( 3رستوران  
  )06803(13رستوران 
  )06003(19رستوران 

  )35909( 1102رستوران ها 
  )20502( 3رسم تغییرات دماي حریق 

 ) 131رسمیت جلسات مجمع عمومی کانون ق (
  )03301(22ب رسو

  )04605- 03700(22رسوب زدایی 
  )03702(22رسوب زدایی مبدل 

  )030611( 1101رسوبات خارجی روي محفظه 
  ) 22رسیدگی بدوي به شکایات ق (

  )22رسیدگی بدوي ق(
 ) 101رسیدگی به درخواست تجدیدنظر ق (

ه رسیدگی به شکایات در خصــوص مهندســان و کــاردان داراي پروانــ
  ) 93، 94اشتغال ق (

  ) 81رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات ق (
  )36502( 1102رسیدگی هاي بصري 

  )04802( 15رسیدن مسافران 
  )01000( 3رسیدن نیروهاي نجات 

  )13100- 07400(19رشت 
  )022229(  1101رشته 
  )020102( 1101رشته 

  )010604( 1101رشته اتشگیر 
  )74، 15رشته اصلی ق (

  )042307( 1101رشته اي 
  )042807- 070501( 1101رشته اي 

  )010800( 1101رشته آتشگیر 
  )17رشته ر(
  )17رشته ر(

  ) 022232( 1101رشته سیم نول 
  )012606( 1101رشته قابل اشتعال در فضا 

  )13002( 1102رشته کششی 
  )01620( 2رشته مرتبط 

  )66، 46، 44، 16رشته مرتبط ق (
  )05503(21رشته نازك 

  )03718( 1رشته هاي اصلی 
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  )020607( 1101رشته هاي به هم تابیده شده 
  ) 012606( 1101رشته هاي قابل اشتعال معلق در فضا 

  )03719( 1رشته هاي مرتبط 
  )106، 74، 66، 46، 44، 16هاي اصلی ق(رشته
  ) 010604( 1101هاي آتشگیر رشته
  )00801( 2هاي مرتبط دانشگاهی رشته
  )01620( 2قانون  7ماده  1هاي موضوع تبصره رشته
  )06701( 2هاي هفتگانه رشته
  )00201( 2هاي هفتگانه ساختمان رشته

  )05403(13رشد بار در آینده 
  )19100( 13رشد بار مصرفی 
  )111303( 1101رشد سریع کپک 
  )111303( 1101رشد سریع کپک 
  )111402( 1101رشد سریع کپک 

  )111303( 1101رشد کپک 
  )111303( 1101رشد کپک 

  )052404(1101شو تبدیل ر
  )05003( 2بردار  رضایت بهره

  )13800( 2رضایت طرفین 
  )20601( 13رضایتبخش 

  )31304- 021405( 1101رطوبت 
 )121رطوبت بتن ر(
 )121رطوبت بتن ر(
 )98% (حداکثر) ر( 20رطوبت بیش از
 )98% (حداکثر) ر( 20رطوبت بیش از
  )16201( 13رطوبت خاك 

  )130رطوبت خاك ر(
  )130وبت خاك ر(رط

  )99رطوبت زمین ر(
  )99رطوبت زمین ر(

  )120403( 1101رطوبت زیاد 
  )100605( 1101رطوبت غوطه ور 

  )100607( 1101رطوبت گیر روغن 
  )100714( 1101رطوبت گیر مخصوص روغن ترانسفورماتور 

  )03300( 13رطوبت محیط 
 )116رطوبت موجود ر(
 )116رطوبت موجود ر(

  )120301- 090902( 1101رطوبت نسبی 
  )111303( 1101رطوبت نسبی باال 

  )111402( 1101رطوبت نسبی زیاد  
  )050211(1101رطوبت نسبی و فراوانی

  )02211( 12رطوبت و بخار داغ 
  )01300(21رطوبت و پاکیزگی هوا 

  )031400(1101رطوبت و نفوذ آب 
  )073401( 1101رطوبت و نیروهاي مکانیکی 

  )073406( 1101رطوبت هوا 
  )01801( 1102رطویت پلی اولفین 

  )21003( 13از حریم زمینی  ٪30رعایت 
  )09204(21رعایت اصل استحکام 
  )09512(21رعایت اصل پراکندگی 

  )03603( 2رعایت اصول ایمنی 
  )05300( 2رعایت الگوي مصرف مسکن 

  )04618( 12رعایت ایمنی 
  )00407(21رعایت حداقل این مبحث 

  )11104( 13جاز کابل فیبر نوري رعایت حداکثر طول م
  )02407( 2رعایت حقوق همسایگی 

  )06103( 2اي و اخالقی رعایت شئون حرفه
  )05450( 1رعایت ضوابط ایمنی 

  )01731( 2رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان 
  )11201( 13رعایت فاصله کابل مسی 

  )03603( 2رعایت مسایل زیست محیطی 
 ) 31ی ساختمان ق (رعایت مقررات مل
  )94رعایت نوبت ق(

  )00901(22رفاه 
  )07402(13رفت و آمد 

  )05401( 12رفت و آمد کارگران  
  )06205(21رفتار ارتجاعی و خمیري 
  )00900رفتار حرفه اي اخالقی ح(

  )00202رفتار حرفه اي ح(
  )00101رفتار شرافتندانه ح(

  )00201رفتار عمومی ح(
  )04204(21رفتار کل قاب یا ساختمان 

  )14116( 2رفع 
 ) 110، 86، 25،  22و  21رفع اختالف ق (

  )07202( 2رفع اشکال مورد اختالف 
  )02708(22رفع اشکاالت 

  )00602( 2رفع تخلف 
  )32رفع تخلف ق(

 ) 64رفع تخلف و جلوگیري از ادامه عملیات ق (
  ) 99رفع توقیف کار ق (

  )05902( 2رفع حجر 
  )57رفع حجر ق(

  )041507(1101 رفع خرابی
  )00906( 12رفع خطر 

  )87رفع خطر برقگرفتگی ر(
  )87رفع خطر برقگرفتگی ر(

  )04701(22رفع گرفتگی 
  )04903( 15رفع مغایرت 
  )07804(22رفع مغایرت 

  )14624( 2رفع موانع قانونی 
  )00603( 2رفع نقص 

  )05709(22رفع نواقص احتمالی 
  )01503(22رفع نواقصی 

  )042204( 1101رفلکتورها 
  )17101( 1102رفلکتومتر 

  )22701( 1102رفلکتومتري حوزه زمان دیجیتالی 
  )00608رقابت حرفه اي ح(

  )00701رقابت ناسالم و غیر منصفانه ح(
  )00802رقابت ناسالم و غیر منصفانه ح(

  )IP 1101 )092003رقم اول مشخصه 
  )IP 13 )20601رقم اول مشخصه 
  )IP 1101 )092104رقم دوم مشخصه 
  )20301( 13رقم مشخصه اول 
  )IP 1101 )090604رقم مشخصه اول 

  )20602( 13رقم مشخصه اول ودوم 
  )040602(1101رقم مشخصه دوم 
  )20301( 13رقم مشخصه دوم 
  )IP 1101 )090604رقم مشخصه دوم 
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  )IP 13 )20702رقم مشخصه دوم مشخصه 
  )36001( 1102رك 
  ) 11105- 11104- 11003( 13رك 

  )11105- 11104( 13شبکه کامپیوتر رك اصلی 
  )03000( 13رك سینی 

  )03003( 13رك سینی کابل 
  )02902- 02901( 13رك شبکه کامپیوتر 

  )11003( 13رك فرعی 
  ) 11003- 10902( 13رك فرعی شبکه کامپیوتر 

  )11202( 13رك فرعی کامپیوتر 
  )11300( 13رك فرعی و اصلی 

  )08703( 13رك کابل  
  )10106- 08807( 13رك مخصوص 
  )10902( 13رك منطقه اي 

  )05400( 1102رکاب 
  )042105(1101رکتوسکپی 

  )090403( 1101رکتیفایر 
 )201رگ به رگ شدن ر(
 )201رگ به رگ شدن ر(

  )01800( 12رگالتور  
  )081402( 1101رگالژ 

  )111401- 110713- 031002- 121205( 1101رگوالتور  
  )20103( 13رگوالتور 
  )03902- 03801(22رگوالتور 

  )20105( 13رگوالتور بانک خازن 
  )091305( 1101رگوالتور دستی 

  )110713( 1101رگوالتور نوع الکترونیکی 
  )39116( 1102رگوالتور ولتاژ 

  )091305( 1101رگوالتور ولتاژ تمام اتوماتیک 
  )120800( 1101رگوالسیون بار 
  )298رگوالسیون ر(
  )298رگوالسیون ر(

  )120800( 1101 رگوالسیون متقابل
  )120704( 1101رگوالسیون منبع 

  )050708- 061401- 060606( 1101رله 
 )251رله اضافه جریان ر(
 )251رله اضافه جریان ر(

  )101106- 100607- 100815( 1101رله بوخ هولتس 
  )101105( 1101رله بوخهلتز 

  )12601( 1102رله تبدیل خودکار 
  )12202( 1102رله تکرار زنگ 

  )12202( 1102زنگ  رله تکرار
  )12603( 1102رله تکرار زنگ 

  ) 056507(1101رله ثانوي فرمان 
  )111103( 1101رله جریان 

  )07601( 13رله حرارتی 
  )07602( 13رله حساس به افزایش و یا کاهش ولتاژ 

  )111102( 1101رله حساس به توان راکتیو 
  ) 70رله حساس ر(
  ) 70رله حساس ر(

  )101805( 1101اتور، نوع بوخهلتس رله حفاظت ترانسفروم
  )101805( 1101رله حفاظت ترانسفورماتور، نوع حرارتی 

  )06401- 05902(22رله حفاظتی 
  )12202( 1102رله خودکار 

  )111104( 1101رله زمانی 
  )13301( 1102رله فرمان 
  )19902( 13رله فرمان 

  )07600( 13رله قابل تنظیم اضافه بار 
  )031103(  1101رله کنترل 

  )12202( 1102رله کنترل چراغ هاي اضافی 
  )12202( 1102رله کنترل چراغ هاي اضافی 

  )091506( 1101رله کنترل فاز 
  )091507( 1101رله کنترل ولتاژ 

  )12602( 1102رله مجهز به کنتاکت هاي تبدیل الزم 
  )051506- 051402- 062401( 1101رله محافظ 

  ) 056407(1101) رله محافظ حرارتی سه پل (بی متال
  )062502( 1101رله محافظ، از نوع اولیه یا ثانوي 

  )091404( 1101رله مغناطیسی اتصال کوتاه 
  )24810( 1102رله نمودن سیگنال 

  )19902( 13رله و مدار ارتباط فرمان با دمپر موتوري 
  )20002( 13رله و مدار ارتباطی فرمان 

  )19902( 13رله و مدار ارتباطی فرمان با تابلو 
  )07602( 13رله ها 

  )091404( 1101رله هاي حرارتی بار اضافی 
  )111101( 1101رله هاي حساس به توان راکتیو 

  )111101( 1101رله هاي حساس به جریان 
  )07602(13رله هاي کمکی 

  )05400( 15اي رله
  )16802- 05202( 3رمپ  
  )06810- 05402( 12رمپ 

  )15708( 3رمپ اتومبیل  
  )00402( 15 رمپ برقی
  )26304( 1102رمز موقت 
  )ASCII 1102 )26200رمز موقت 
  )IRIG 1102 )26200رمز موقت 
  )STMPTE/EBU 1102 )26200رمز موقت 
  )09914( 1102رمز ورود 
  )26116( 1102رمز وقت 

  )26508( 1102رمز وقت استاندارد 
  )09518( 1102رمزگذاري 

  )23400( 1102رمزنگاري سیگنال 
  )101404( 1101 رنک آمیزي

  )111303( 1101رنگ 
  )06709(19رنگ 
  )06100(22رنگ 

  )050601(1101رنگ اپوکسی یک جزیی و دو جزیی 
  )14903( 13رنگ انتخابی 

  )050700(1101رنگ آبی 
  )051202( 1101رنگ آستري 
  )051201- 050503(1101رنگ آستري 

  )050601(1101رنگ آلومینیوم و روي 
  )050503- 060907( 1101رنگ آمیزي 
  )07300(13رنگ آمیزي 
  )04208- 02106(22رنگ آمیزي 

  )010701( 1101رنگ آمیزي با پمپ 
  )04005(22رنگ آمیزي بدنه 

  )40518( 1102رنگ آمیزي
  )02701( 1102رنگ بند نخی 
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  )01000- 00600( 1102رنگ بندي 
  )14900( 13رنگ بندي 

  )03117( 1102رنگ بندي چهار سیمه در گروه پایه 
  )03015( 1102زوج  25ندي زوج ها در گروه پایه رنگ ب

  )02205( 1102رنگ بندي کابل 
  )03319( 1102زوج 100رنگ بندي کابل هاي داراي بیش از 
  )01405( 1102رنگ بندي کابل هاي فرکانس پایین 

  )02903( 1102رنگ بندي کامل براي کابل 
  )03218( 1102زوج  600رنگ بندي گروه هاي پایه تا 

  )03218( 1102زوج  600دي گروه هاي چند تایی بیش از رنگ بن
  )01706( 1102رنگ بندي گروه هاي کابل 

  )01700( 1102رنگ پایه 
  )06804( 1102رنگ پخته 

  )022220(  1101رنگ پوشش سیم 
  )01702( 1102رنگ پوششی 
  )01702( 1102رنگ تزریقی 

  )01700( 1102رنگ تزریقی دوگانه 
  )050601(1101رنگ روي و آلومینیوم 

  )041804(1101رنگ سازي 
  )18305( 13رنگ سازي 
  )053101(1101رنگ سیاه 

  )057002( 1101رنگ سیاه مات 
  ) 057103(1101رنگ سیاه مات رنگ آمیزي 

  )14902( 13رنگ شینه 
  )012505( 1101رنگ ضد زنگ 

  )051201(1101رنگ ضد زنگ مخصوص 
  )40501( 1102رنگ ضدرنگ 

  )03703( 13رنگ عایق 
  )14904( 13رنگ عایق سیم 

  )14904( 13رنگ عایق سیم در مدار نهایی 
  )14803( 13رنگ عایق کابل  

  )14903( 13رنگ عایق کابل ها وسیم ها 
  )14904( 13رنگ عایق مدارهاي نهایی 

  )14803( 13رنگ عایق هادي 
  )14904( 13رنگ فاز کابل تغذیه تابلو 

  )061301- 060907( 1101رنگ کاري 
  )05003( 12ردن رنگ ک

  )18805( 13رنگ کردن
  )10804( 3رنگ کلمه خروج 
  )02501(22رنگ کنده شده 

  )022220(  1101رنگ متفاوت 
  )131200( 1101غیر الزامی  –رنگ مقاوم در برابر خوردگی 

  )061010( 1101رنگ نسوز 
  )050705( 1102رنگ نسوز 
  )061010( 1101رنگ نشوز 

  )02801( 1102رنگ هاي طبیعی 
  )051506(1101رنگ هاي قرمز و سبز 

  )020900( 1101رنگ هاي متوالی 
  )16601( 3رنگ هاي محافظت کننده  

  )13901( 3رنگ هاي معمولی ساختمانی 
  )02602( 3رنگدانه 
  )042004( 1101رنگرزي 
  )041704(1101رنگرزي 
  )17805- 18805- 18205( 13رنگرزي 

  )06709(19رنگی انعکاسی 
  )06709(19رنگی ساده 

  )032004(1101رو به باال 
  )032004(1101رو به پایین 

  )18825( 1102رو شخط انتهایی 
  )131215( 1101رو شرنگ آمیزي 

  )140503( 1101رو شغوطه ور گرم 
  )06300(21روابط واکنش تکیه گاهی اعضاي مختلف 

  )011302- 058000( 1101رواداري  
  )02601( 15رواداري 
  )02801( 15رواداري 

  )03502( 15ي روادار
  )04606( 15رواداري 
  )09205( 3رواداري 

  )02809( 15رواداري اجراي چاه 
 )235رواداري ر(
 )235رواداري ر(
  ) 36رواداري ر(
  ) 36رواداري ر(

  )011505( 1101رواداري ساخت 
  )110703( 1101رواداري ظرفیت خازنی 

  )03503( 15رواداري مجاز 
  )02903( 15رواداري ناشاقولی 

  )120800( 1101اري ولتاژ خروجی رواد
  )07901(21روال جاري  

  )02102( 3روان پزشکی 
  )07400(19روانسر 
  )07701( 12روانی 
  )070903( 1101روبات 
  )04005( 15روباز  

  )054200(1101روبروي فاز مجاور 
  )060311( 1101روپوش فلزي 

  )021208( 1101روپوش مشترك الستیکی 
  )06300(22روتور 

  )052405(1101ئوستایی روتور ر
  )13100(19رودبار 

  )07400(19رودبار گیالن 
  )070903( 1101رودخانه 

 )78روز و ساعت و محل ق(
  )042609- 042309- 030409(  1101روزت 

  )041604(1101روزنامه 
  )02901- 07400- ( 2روزنامه رسمی  

 )49روزنامه رسمی ق(
  )04401- 06601( 2روزنامه رسمی کشور 

 )79، 73، 71راالنتشار ق(روزنامه کثی
 )79روزنامه محلی ق(

  )11907( 3روزنه 
  )30604( 1102روزنه عدسی شیئی منکسر 

  )07506(  3روزنۀ نفوذ 
  )07505(  3روزنۀ نفوذ در دوربند خروج 

  )10402( 3روزنۀ نفوذي  
  )36401( 1102روزهاي بسیار سرد 
  )36401( 1102روزهاي بسیار گرم 

  )152511( 1101ل روش  اتصال زمین وسای
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  )03302- 01400- 13911(19روش  تجویزي 
  )02106- 01209(22روش 

  )030701(  1101روش اتصال الکتریکی 
  )010402( 1101روش اتصال لوله 

  )08305(21روش ارتجاعی 
  )08700(21روش استاتیکی 

  )01001- 07104(21روش استاتیکی معادل  
  )041202(1101روش استفاده از ضریب چراغ 

 TNاســتفاده از وســایل حفــاظتی جریــان تفاضــلی در سیســتم روش 
  ) 242ر(

 TNروش اســتفاده از وســایل حفــاظتی جریــان تفاضــلی در سیســتم 
  ) 242ر(

  )058401( 1101روش انتخاب اتفاقی 
  )058503( 1101روش انتخاب اتفاقی 

  )23605( 1102روش انتقال 
  ) 056701(1101روش انجام برون یابی 

  )057205( 1101دما از طریق تغییرات مقاومت روش اندازه گیري 
 )210روش ایمنی در برابر برقگرفتگی ر(
 )210روش ایمنی در برابر برقگرفتگی ر(

  )01201(22روش آزمایش  
  )058401( 1101روش آزمون 

  )040402( 1101روش آزمون تشعشعات الکترومغناطیسی 
  )12302( 1102روش آزمون تعیین نرخ بلنداوایی گوشی 

  )06207(22ش بازرسی و آزمون رو
  )058106( 1101روش برون یابی 

  )030403(  1101روش به کار انداختن کلید 
  )031500(1101روش به کاراندازي کلید 

  )073403( 1101سی نرم  –وي  –روش پی 
  )27501( 1102روش تجربی 

  )05905(21روش تجویزي استاتیکی 
  )05905(21روش تحلیل و طراحی سازه ها 

  )05702( 12تخریب  روش
  )00900( 2روش تشویقی 

  )12301( 1102روش تعیین نرخ بلندآوایی 
  )29107( 1102روش تولید میدان مغناطیسی متناوب یکنواخت 

 )214روش جلوگیري از برقگرفتگی ر(
 )214روش جلوگیري از برقگرفتگی ر(

 )147روش چهار الکترود ر(
 )147روش چهار الکترود ر(

 )212ابر برقگرفتگی ر(روش حفاظت در بر
 )212روش حفاظت در برابر برقگرفتگی ر(

 )214روش حفاظت در برابر تماس مستقیم ر(
 )214روش حفاظت در برابر تماس مستقیم ر(

 )267مستقیم و غیرمستقیم ر( - روش حفاظت در برابر هر نوع تماس
 )267مستقیم و غیرمستقیم ر( - روش حفاظت در برابر هر نوع تماس

  )01902( 13ظتی جدایی الکتریکی روش حفا
  )100211( 1101روش خنک کردن ترانسفورماتور 

  )1700- 16402( 13روش دفنی 
  )05905- 01001(21روش دینامیکی غیر ارتجاعی 

  )052405(1101روش راهبري 
  )131203( 1101روش روپینگ 

  )141207( 1101روش زاویه حفاظتی 
  )141207( 1101روش زاویه حفاظتی 

  )131215( 1101زدایی با فشار باد و مواد ساینده روش زنگ 

  )050503(1101روش زیرین 
  )05901(21روش سازه یک درجه آزادي  

 )99- 109روش سنتی ر(
 )99- 109روش سنتی ر(

  )141300( 1101روش شبکه هادي 
  )08505(21روش صحیح حذف ستو ن 

  )08505( روش صحیح و غلط حذف ستون 
  )29803( 1102روش ضبط مجدد 

  )08001(21روش طراحی در مقابل انهدام  
  )08706(21روش ظرفیت ویژه  
  )14102(19روش عناصر محدود 

  )03003( 13روش غلط 
  )08505( روش غلط براي حذف ستون 

  )131215( 1101روش فسفاته کاري و رنگ کردن 
  )031502( 1101روش کاراندازي کلیدها 

  )13911- 02103- 02101- 01302- 00600(19روش کارکردي 
  )143114( 1101روش کلی نصب سیستم برقگیر قفس فاراده 

  )052405(1101روش کنترل 
  )111107( 1101روش کنترل خودکار توان راکتیو 

  )00625( 12روش کنترلی 
  )16402( 13روش کوبیده شدن در زمین 

  )05003( 2روش گسترش عملکرد کیفیت 
  )141300( 1101روش گوي غلطان 

  )99روش متداول ر(
  )99روش متداول ر(

  )00303روش متقلبانه متخافانه  و مجر مانه ح(
  )00101(19روش محاسبه 

  )021611( 1101روش محاسبه افت ولتاژ 
  )110905( 1101روش محاسبه خازن مورد نیاز 

  )041102(1101روش محاسبه روشنایی 
  )12303( 1102روش محاسبه نرخ بلنداوایی گوشی 

  )259روش محیط عایق ر(
  )259محیط عایق ر(روش 

  )08305(21روش مستقیم 
  )08305- 08003(21روش مسیر جایگزین 
  )01101(22روش معتبر مهندسی 

  )041103( 1101روش میانه اي 
  )051203- 071202- 030405(  1101روش نصب 

  )36205( 1102روش نصب بلندگوها 
  )131702( 1101روش نصب پایه هاي بتنی 
  )131605( 1101روش نصب پایه هاي برق 

  )051004(1101روش نصب تابلو ایستاده 
  )403- 396روش نصب ر(
  )403- 396روش نصب ر(

  )143013( 1101روش نصب سیستم برقگیر قفس فاراده 
  )022007( 1101روش نصب سیستم سیم کشی 

  )041101(1101روش نقطه اي 
  )041101(1101روش نورپردازي 

  )041104( 1101روش نورپردازي ترکیبی عمومی و موضعی 
  )041102( 1101روش نورپردازي عمومی 
  )041103( 1101روش نورپردازي گروهی 
  )041101( 1101روش نورپردزاي موضعی 

  )32002( 1102روش هاي اندازه گیري تکمیلی 
  )10417( 1102روش هاي آزمون دستگاه 
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  )132904( 1101روش هاي نصب بست ها 
  )142502( 1101روش هاي نصب سیستم برقگیر الکترونیک 

 1101روش هــاي نصــب سیســتم هــاي حفاظــت در برابــر آذرخــش 
)142305(  

  )011808( 1101روش هاي نصب لوله هاي برق 
  )03512( 15روشن بودن داخل کابین 

  )01806( 15روشن و خاموش شدن 
  )06102(19روشن و خاموش کردن المپ 

  )E (13 )08005روشنایی (
  )07206( 12روشنایی 

- 15702- 10002- 08514- 07903- 04001- 03902( 13روشــنایی 
17608 -06706(  

  )19000( 3روشنایی 
  )18704- 10806( 3روشنایی اضطراري 

  )06206(  3روشنایی اضطراري یا ایمنی 
  )01701( 1روشنایی الکتریکی 

  )17501( 13روشنایی اماکن مسکونی عمومی 
  )12003- 06703(13روشنایی ایمنی 
  )06003(19روشنایی ایمنی 

  )10501( 3ی ایمنی روشنای
  )06703(13روشنایی ایمنی پلکان هاي خروج 

  )19609( 3روشنایی آسانسورها 
  )05905(19روشنایی با استفاده از انرژي الکتریکی 

  )10501( 3طور مداوم و پیوسته روشنایی به
  )041604(1101روشنایی تخت خواب 

  )06400(13روشنایی چاه 
  )01805( 15روشنایی چاه 

  )01807( 15اه روشنایی چ
  )01806( 15روشنایی چاه آسانسور 

  )070600( 1101روشنایی خارجی 
  )070701( 1101روشنایی خیابان 

  )130701( 1101روشنایی خیابان ها 
  )02408( 15روشنایی داخل موتورخانه 

  )17502( 13روشنایی داخلی 
  )02204( 15روشنایی دائمی 

  )417روشنایی ر(
  )417روشنایی ر(

  )03001(22راه پله و فضا مشترك روشنایی 
  )18704( 3روشنایی راه خروج 

  )10604- 10508( 3روشنایی راه هاي خروج 
  )06003(19روشنایی راهرو 

  )17905( 13روشنایی روي تخت 
  )041604(1101روشنایی روي نوار 
  )18005( 13روشنایی روي نوار 

  )19000( 3روشنایی شفت آسانسور 
  )04900(19روشنایی طبیعی 
  )10806( 3روشنایی عادي 

  )11102- 10806( 3روشنایی عالمت خروج 
  )19609- 10703( 3روشنایی عالیم خروج 

  )041604- 041403(1101روشنایی عمومی 
  )18505- 17905- 17805( 13روشنایی عمومی 

  )042105(1101روشنایی عمومی رختکن 
  )041203(1101روشنایی فضا 
  )05901(19روشنایی فضا 

  )10401(21امن  روشنایی فضا
  )06103(19روشنایی فضا و کاربري مختلف 

  )10203(21روشنایی فضاي امن 
  )06002(19روشنایی فضاي محصوري 

  )05300( 15روشنایی کابین 
  )042105(1101روشنایی کار چشمی سخت 

  )00907( 12روشنایی کافی 
  )041103( 1101روشنایی کافی براي هر ماشین 

  )17905( 13روشنایی محل کار 
  )11700( 13روشنایی محوطه 

  )06104(19روشنایی محوطه و بیرون ساختمان 
  )06906(13روشنایی محیط 

  )042105(1101روشنایی مراقبت شب 
  )19609- 10603( 3روشنایی مسیر خروج 

  )10401(21روشنایی مسیر خروجی 
  )10201(21روشنایی مسیرهاي فرار و فضاي امن 

  )01300( 1روشنایی معابر عمومی 
  )10201(21روشنایی موجود اتاق مدیریت بحران 

  )10501( 3روشنایی مورد نیاز 
  )041403(1101روشنایی موضعی 

  )17805( 13روشنایی میز توالت 
  )041104(1101روشنایی یکنواخت 
  )04710( 15روشنایی یکنواخت 

  )00901(22روشنائی 
  )02401( 12روشویی 

  )16901- 03501( 3روشهاي آزمون  
  )06612( 1102نسبی متوسط روطبت 
  )052404- 010802- 010215( 1101روغن 
  )100103( 1101روغن 
  )02104(22روغن 

  )100710( 1101روغن تبخیر شده 
  )100817( 1101روغن ترانسفورماتور 

  )101500( 1101روغن داغ در مجاورت هوا 
  )100709( 1101روغن داغ قابل حل 
  )101500( 1101روغن رنگ آمیزي 

  )100605( 1101اري از رطوبت روغن ع
  )03504(22روغن کاري 

  )03902(22روغن کاري یاتاقان 
  )100301( 1101روغن معدنی 

  )100201( 1101روغن معدنی یا هر مایع 
  )101103( 1101روغن نما 
  )05605(13روغن نما 

  )091023( 1101روغنکاري 
  )04005(22روغنکاري 

  )04111( 12روغنکاري ماشین آالت 
  )62401- 061403( 1101 روغنی
  )012505( 1101روکار 

ــــــــــــــار  - 19728- 10901- 09318- 09002- 08901( 13روک
21502021601 (  

  )heat shrink 1101 )082106 روکش 
  )082107( 1101روکش 
  )00800( 1102روکش 
  )02602- 02600( 3روکش 

  )19703( 3روکش آسفالت 
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  )021312( 1101روکش پروتودر 
  )021210( 1101روکش پشم شیشه 
  )12600( 13روکش پالستیکی 

  )02602(21روکش چسبنده به شیشه 
  )02210(22روکش دیوار 
  )150701( 1101روکش روي 
  )04217( 12روکش عایق 
  )072302( 1101روکش کابل 

  )082003( 1101روکش کابلشو 
  )19703( 3روکش کف پارکینگ 

  )032006(1101روکش کلید 
  )081702( 1101روکش کنفی 

  )02501( 3لمان روکش مب
  )150701( 1101روکش مسی الکترولیتی 

  )14502( 3روکش معدنی 
  )06903( 1102روکش هاي پالستیکی 

  )072302( 1101روکش یا غالف ترموپالستیکی 
  )111402( 1101رول بولت 

  )042615(1101رول بولت قالب دار به سقف 
  )012502( 1101رول پالگ 
  )051203- 042505- 042309(1101رول پالگ 

  )042608(1101رول پالگ و پیچ 
  )031905(1101رومیزي 
  )13301( 1102رومیزي 

  )26401( 1102رومیزي یا دیواري 
  )08001(21روند نماي در مقابل انهدام پیشرونده 

  )00911- 01001(21روند نماي طراحی ساختمان 
  )07000(22رونوشت 

 )79رونوشت ق(
  )17302( 1102روي 
  )01706( 12روي 
  )09614(19روي 

  )18001( 1102روي بام 
  )100209( 1101روي پایه 

  )12006( 13روي دیوار 
  )09513(21روي کف 

  )060307( 1101روي کف ساختمان 
  )041604( 1101روي میز مطالعه 
  )17805( 13روي میز مطالعه 

  )04606( 15روي نرده 
  )152روي و فوالد گالوانیزه ر(
  )152روي و فوالد گالوانیزه ر(

  )032103(1101متصرف   رویت
  )15702- 15302( 2رویت مجري  

  )15601( 2رویت و امضاي مجري  
  )00523( 12رویداد یا مواجهه با عوامل زیان آور 

  )09501( 13رویه داخلی 
  )00203رویه یا نظر پذیرفته شده ح(

  )07902(21ره یافت طراحی  
  )052503(1101رها ساز اضافه بار 

  )051905(1101رها ساز اضافه جریان 
  )04615( 12رها کردن دستگاه 

  )051905( 1101رهاساز شنت 
  )051905(1101رهاساز شنت 

  )051905( 1101رهاساز فروولتاژ 
  )052104( 1101رهاساز فروولتاژ 
  )051905(1101رهاساز فروولتاژ 

  )052104( 1101رهاساز قطع ولتاژ 
  )052104( 1101رهاساز نشت 

  )051905( 1101رهاسازها 
  )058000( 1101هاسازهاي اضافه جریان ر

  )052002(1101رهاسازهاي حرارتی جبران نشده 
  )052104(1101رهاسازي اضافه جریان غیر مستقیم 

  )052104( 1101رهاسازي هاي اضافه جریان غیر مستقیم 
  )200- 315رهایی ر(
  )200- 315رهایی ر(

  )140204( 1101رهگیري برق آذرخش 
  )140204( 1101رهگیري برق آذرخش 

  )05901(19رؤیت پذیر 
 ) 27ریاست قوه قضائیه ق (

  )32003( 1102ریپل منبع تغذیه 
  )13800( 1102ریختن تصادفی مایعات 

  )081204( 1101ریختن خاك کوبیده 
  )101700( 1101ریخته 

  )053002(1101ریخته شده 
  )18605( 13ریخته شده 
  )041904( 1101ریخته گري 
  )041904(1101ریخته گري 
  )18505( 13ریخته گري 
  )30300( 1102ریدسالمون 

  )040701(1101ریز عمودي قطرات 
  )06704( 12ریزش 

  )03401( 12ریزش ابزار  
  )01301( 12ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی 

  )01200( 12ریزش احتمالی  
  )02804- 02510- 02204- 02103- 01702(21ریزش آوار 

  )97ریزش باران ر(
  )97(ریزش باران ر

  )06703( 12ریزش جداره ها 
  )04113( 12ریزش دیوار 

  )15200( 3ریزش زود هنگام 
  )20502( 13ریزش عمودي قطرات 

  )060803( 1101ریزش قطرات 
  )03501( 12ریزش مصالح 

  )03506( 12ریزش مصالح ساختمانی 
  )05805( 12ریزش مصالح و ابزار کار 
  )05804( 12ریزش و خرابی ناگهانی 

  )03404( 12سقوط احتمالی مصالح ساختمانی ریزش و 
  )03506( 12ریزش هر گونه ابزار، مواد و مصالح 

  )00625- 00624- 00523( 12ریسک 
  )06703(13ریسک باال 

  )02101( 12ریسک بهداشت 
  )19512- 19302( 13ریسک حریق 

 )24808( 1102ریسک عملکرد تصادفی 
  ) 16ریسمانی ر(
  ) 16ریسمانی ر(
  )041704( 1101ریسندگی 

  )18305( 13ریسندگی و دوالتایی 
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  )031503(1101ریش تراش 
  )042105( 1101ریکاوري 
  )042105(1101ریکاوري 

  )04302( 12ریل  
  )15304( 13ریل 
  )00500( 15ریل 

  )03622( 15ریل آسانسور 
  )00500( 15ریل راهنما 
  )02004( 15ریل راهنما 
  )02602( 15ریل راهنما 

  )03615( 15ور ریل راهنماي آسانس
  )15001( 13ریل کابین 
  )05300( 15ریل کابین 

  )101506( 1101ریل گذاري 
  )101601( 1101ریل گذاري ترانسفورماتور 
  )101506( 1101ریل گذاري ترانسفوماتور 

  )05300( 15ریل وزنه 
  )15001( 13ریل وزنه تعادل آسانسور 

  )101500( 1101ریل ها 
  )03721( 1ریل هاي راهنما (آسانسور) 

  )101500( 1101ریل هاي مناسبی 
  )062401( 1101رینگ 

  )091126( 1101رینگ احتراق 
  )142500( 1101رینگ الکترود زمین 
  )142500( 1101رینگ الکترود زمین 
  )142418( 1101رینگ هادي نزولی 

  )142418( 1101رینگ هادي هاي نزولی 
  )091126( 1101رینگ هاي احتراق 
  )02113( 2ان رییس سازمان است

  )02113( 2رییس سازمان مسکن و شهرسازي 
  )04901( 2رییس کمیته 

  )07300( 2رییس گروه تخصص مربوط شکایت 
  )138رئوستا ر(
  )138رئوستا ر(

  )99رئیس جمهور ق (
  ) 22رئیس دادگستري ق (

  ) 19رئیس سازمان استان ق (
  ) 27، 112رئیس سازمان ق (

  ) 112رئیس شوراي مرکزي ق (
  ) 27س قوه قضائیه ق (رئی

  ) 137رئیس کانون استان ق (
  )05000( 2هاي فنی ساختمان استان رئیس کانون کاردان

  )30رئیس مؤسسه ق(
  ) 20رئیس هیأت مدیره ق (
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  )13100- 07400(19زابل 
 )010604- 091201- 12501- 012103( 1101زانو 
 )09212( 13زانو 

  )012001( 1101زانوها 
  )091201( 1101زانوها 
  )08901( 13زانوها 
  )01803( 15درجه  60زاویه 
  ) 051002( 1101درجه باز  90زاویه 
  )08500(  3درجه 90زاویه 

  )20502( 13درجه  15زاویه انحراف تا 
  )02305( 15درجه با افق  76و  70زاویه اي بین 

  )05306( 12زاویه ایجادي بین نردبان و سطح مبنا 
  )03405( 12زاویه این حفاظ 

 ) 29702( 1102زاویه آزیموت 
  )29800( 1102زاویه آزیموت فاصله هد 

  )05401( 12زاویه آن با سطح افق 
 )20702( 13درجه  60زاویه حداکثر 
 )06004(22زاویه خمش  

  )06805(19ر زاویه رؤیت موانع روبروي سطوح نورگذ
  )132408( 1101زاویه شکست 

  )01401( 1زاویه شیب 
  )00500( 15زاویه شیب 
  )04007( 15زاویه شیب 
  )05500( 15زاویه شیب 

  )02700( 1زاویه شیب پلکان برقی 
  )04111( 15زاویه شیب پلکان برقی 

  )04112( 15زاویه شیب پیاده رو متحرك 
  )00202( 15درجه  35زاویه شیب تا 

  )101300( 1101فاز  زاویه
  ) 101300( 1101زاویه فاز 
  )04303( 12زاویه کار 

  )09811- 09701(19زاویۀ جدار نسبت به سطح افقی 
  )04905(19زاویۀ سایبان افقی یا عمودي 

  )02310(19زاویۀ سایه بان افقی 
  )09812(19زاویۀ الیۀ هوا نسبت به سطح افقی 

  )06810(19زاویۀ متوسط رؤیت موانع روبروي پوسته 
  )13100(19زاهدان 

  )07401( 1102زایده فلزي 

  )08104(19زایشگاه 
  )032217- 032005- 011903( 1101زایمان 
  )00416(22زائدات 

  )05004( 12زائده 
  )00416(22زباله 

  )02605(22زباله تولیدي در کلیه واحد ساختمان 
  )13501( 3زباله سوزي 
  )15909( 3زباله سوزي 

  )14304( 3زباله قابل اشتعال 
  )05100( 15زبان فارسی و انگلیسی 

  )09105(19زبان گنجشک 
  )011103( 1101زبري 
  )011103( 1101زبري 
  )05201( 1102زبرین 

  )09108( 13زخمی شدن سیم یا کابل
  )21106( 13زراعت فصلی 

  )132502( 1101زراعت فصلی و سطحی  
  )132502( 1101زراعت فصلی و سطحی 

  ) 16403- 14904- 14900- 14803( 13زرد  
  )022221(  1101زرد 

- 070401- 050700- 042807- 022221- 020900( 1101زرد 
072201(  

  )13100- 07400(19زردگل سرخ آباد 
  )07400(19زرقان 

  )Armour (1101 )070205زره (
  )10005( 1102زره 

  )070401( 1101زره از سیم هاي فوالدي گالوانیزه با مقطع گرد 
  )070401( 1101دي گالوانیزه تخت زره از سیم هاي فوال

  )070401( 1101زره از سیم هاي فوالدي گالوانیزه تخت 
 )022008(  1101زره دار 
  )00205( 1102زره دار 

 )185- 184زره در تماس با زمین ر(
 )185- 184زره در تماس با زمین ر(

  )31- 129زره ر(
  )31- 129زره ر(

  )081311( 1101زره سیمی 
  )081311( 1101زره سیمی 
  )072900( 1101زره فلزي 

  ز
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 )177زره فلزي ر(
 )177زره فلزي ر(

 )157زره فلزي کابل ر(
 )157زره فلزي کابل ر(

  ) 17205( 13زره فوالدي 
  )080604( 1101زره فوالدي دوبل 
  )080604( 1101زره فوالدي دوبل 

  )02612- 00205( 1102زره کابل 
 )178زره کابل در تماس با زمین ر(

 )178ر تماس با زمین ر(زره کابل د
  )12- 117- 185- 181- 178- 149زره کابل ر(
  )12- 117- 185- 181- 178- 149زره کابل ر(

  )070401( 1101زره نوار فوالدي 
  )081311- 070401( 1101زره نوار فوالدي 
  )081311( 1101زره نوار فوالدي 

  )07400(19زرینه اوباتو 
  )06704- 05804- 05007( 12زلزله 
  )11802( 13زلزله 
  )02000( 15زلزله 
  )02003( 15زلزله 
  )14928( 2زلزله 
  )00102(21زلزله 

  )02007( 15زلزله با ریسک باالتر 
  )09705(21زلزله قائم و افقی فلنجی 

  )09704(21زلزله قائم و افقی معمولی 
  )05402( 12زمان اجراي این پله  

  )062400( 1101زمان استقامت 
  )061600( 1101زمان استمرار اتصال کوتاه 
  )061600( 1101زمان استمرار اتصال کوتاه 

  )02903- 01500(19زمان اعتبار 
  )30804( 1102زمان انتگرال گیري 
  )36205( 1102زمان انعکاس صوت 

  )35304( 1102زمان انعکاس صوت طوالنی 
  )00700( 15زمان اوج ترافیک 

  )120800( 1101زمان ایستایی 
  )05102(22زمان ایمنی 

  )072800( 1101ز بهره برداري کابل ها زمان آغا
  )24202( 1102زمان بار پشتیبان 

    )03107( 15زمان بازماندن 
  )09803- 02002(21زمان بحران 

  ) 370زمان برقرار ماندن اتصال کوتاه ر(
  ) 370زمان برقرار ماندن اتصال کوتاه ر(

  )189زمان برقراري جریان ر(
  )189زمان برقراري جریان ر(

  )05203- 02313(22برداري  زمان بهره
  )01802(19زمان بهره برداري ساختمان 

 )290- 289زمان پیش جرقه ر(
 )290- 289زمان پیش جرقه ر(

  )120800( 1101زمان تا قطع 
  )030105(  1101زمان تاخیر 

  )030105( 1101 "کلیدهاي حسگر تصرف "زمان تاخیر در 
  )120800( 1101زمان تاخیر وصل 

  )090208( 1101زمان تبدیل 
  )090501- 090208( 1101زمان تبدیل 

  )16210( 2زمان تحویل کارگاه 
  )140602( 1101زمان تخلیه آذرخش 

  )05102- 04707- 03700(21زمان تداوم 
  )04008- 03700- 00803(21زمان تداوم انفجار 

  )05102(21زمان تدوام 
  )04008(21زمان تدوام موثر بار مثلثی 

  )04008- 03801(21زمان تسطیح 
  )12609( 2زمان تعیین شده در قرارداد 

  )07202(21زمان تناوب 
  )07400(21زمان تناوب اصلی عضو 

  )05102(21زمان تناوب سازه 
  )050601(1101زمان دوام رنگ 

  )06401- 04907(22زمان دوره تناوب 
 )289زمان ذوب ر(
 )289زمان ذوب ر(

  )120800- 052504(1101زمان راه انداز ي 
  )06602(13کامل مولد  زمان راه اندازي

  )04903( 15زمان رفع 
  )01902(22زمان ساخت 

  )10702(21زمان سکونت زیاد 
  )031106( 1101زمان سنج تاخیر زمانی 
  )031106(1101زمان سنج تاخیر زمانی 

  )032008( 1101زمان سنج تاخیري 
  )032008(1101زمان سنج تاخیري قابل تنظیم 

  )27607( 1102زمان سنجی 
  )36000( 1102ین بهینه زمان طن

  )01100( 15زمان عادي 
  )01111( 15زمان عادي 

 )289زمان عمل ر(
 )289زمان عمل ر(

  )02907(21زمان قابل تبدیل به فضاي امن 
 ) 288- 357- 289زمان قراردادي ر(
 ) 288- 357- 289زمان قراردادي ر(

  ) 340زمان قطع باید بسیار کوتاهتر ر(
  ) 340ر ر(زمان قطع باید بسیار کوتاهت

  )235زمان قطع ر(
  )235زمان قطع ر(

  )15704( 13زمان قطع کلید 
  )17309( 13زمان قطع کلید اتوماتیک 

  )372زمان قطع مجاز ر(
  )372زمان قطع مجاز ر(

  )02409( 15زمان کارکرد آسانسور 
  )21309( 1102زمان متوسط قبل از خرابی 

 )285زمان مجاز ر(
 )285زمان مجاز ر(

  )120800( 1101ن خرابی زمان میانگی
  )02318( 12زمان و ساعت کار 
  )03205( 3زمان هاي متفاوت 

  )26722( 1102زمان هاي منطقه اي مختلف جهانی 
  )03602( 2بندي کلی و تفصیلی زمان

  )06506( 2زمانی بیش از زمان اعالم شده در قرارداد 
  )060804( 1101زمون ولتاژ در کابل 

  )03722( 1زمین 
  )022221(  1101زمین 

یوز
ق ن
بر



 195  »ز « حرف  

 

 

 )143زمین از نوع گسترده ر(
 )143زمین از نوع گسترده ر(

  )142504( 1101زمین استخر شنا 
 )121- 145زمین الکترولیت ر(
 )121- 145زمین الکترولیت ر(

  )131803( 1101زمین باتالقی 
 )98زمین باتالقی ر(
 )98زمین باتالقی ر(

  )19006( 1102زمین بازرسی 
  )142504( 1101زمین بازي 

  )071500( 1101زمین بسیار خشک 
  )071500( 1101زمین بسیار خشک 

  )071500( 1101زمین بسیار مرطوب 
  )071500( 1101زمین بسیار مرطوب 

  )151101( 1101زمین بکر 
  )151101( 1101زمین بکر کوبیده یا دفن 

  )04105( 13زمین پست برق 
 )181زمین تابلو ر(
 )181زمین تابلو ر(

 )82ماتور ر(زمین ترانسفور
 )82زمین ترانسفورماتور ر(

  )14313( 1102زمین تک 
  )14500( 1102زمین تک 

 )59زمین حفاظتی ر(
 )59زمین حفاظتی ر(

  )071500( 1101زمین خشک 
  )071500( 1101زمین خشک 

 )98زمین خشک ر(
 )98زمین خشک ر(

 )98زمین داراي انواع سنگ سخت مانند گرانیت ر(
 )98سخت مانند گرانیت ر(زمین داراي انواع سنگ 

 )22زمین ر(
 )22زمین ر(

 )98زمین رسی مخلوط با سنگریزه و شن و ماسه ر(
 )98زمین رسی مخلوط با سنگریزه و شن و ماسه ر(

 )98زمین رسی مخلوط با کمی ماسه ر(
 )98زمین رسی مخلوط با کمی ماسه ر(

 )98زمین رسی یا چمنزار ر(
 )98زمین رسی یا چمنزار ر(

  )131703( 1101ت زمین سف
  )132304( 1101زمین سفت 

  )142500( 1101زمین سنگالخ  
  )16903( 13زمین سنگالخی 

  )16303( 13زمین سنگی 
 )99زمین سنگی ر(
 )99زمین سنگی ر(

  )071102( 1101زمین شدن هادي یک فاز 
  )072900( 1101زمین شوره زار 
  )072900( 1101زمین شوره زار 
  )080501( 1101زمین شیب دار 

  )184زمین فشار قوي مجزا ر(
  )184زمین فشار قوي مجزا ر(

  )060804( 1101زمین کابل 
  )06100(22زمین کردن ترانسفورماتور 

  ) 325ر(  PENزمین کردن هادي 
  ) 325ر(  PENزمین کردن هادي 

  )86زمین کم مقاومت ر(
  )86زمین کم مقاومت ر(

  )05101(19زمین گرمایی 
  )00600( 3زمین لرزه  
  )090902( 1101زمین لرزه 
  )04503- 04402- 03500(21زمین لرزه 
  )01903(22زمین لرزه 

  )98زمین ماسه اي و شنی ر(
  )98زمین ماسه اي و شنی ر(

 )63- 165زمین مجزا ر(
 )63- 165زمین مجزا ر(

  )132305( 1101زمین محل دفن پایه 
  )132305( 1101زمین محل دفن پایه 

  )071500( 1101زمین مرطوب 
  )071500( 1101مین مرطوب ز

  )140103( 1101زمین مسطح 
  )175زمین مشترك ر(
  )175زمین مشترك ر(

  )131701( 1101زمین معمولی 
  )01802(22زمین و ساختمان خالی 

  )91- 151زمین و مقاومت الکتریکی ر(
  )91- 151زمین و مقاومت الکتریکی ر(

  )04201(13زمین و واگذاري 
  )16304( 13زمین هاي اشباع 

  )131701( 1101زمین هاي سخت و سنگی 
  )02303( 3زمین هاي سرپوشیده تنیس 

  )131803( 1101زمین هاي سست 
  )131701( 1101زمین هاي سست و مرطوب 

  )131703( 1101زمین هاي سفت 
  )142500( 1101زمین هاي سنگالخ 
  )080500( 1101زمین هاي شیب دار 
  )131602( 1101زمین هاي معمولی 

  )131701( 1101معمولی و خوب  زمین هاي
  )143600( 1101زمین هم پتانسیل مجموعه سازه 

  )00826( 13زمین یا بدنه هادي بیگانه 
  )053101(1101زمینه سفید رنگ 

  )35506( 1102زمینه موسیقی 
  )16303( 13هایی که الیه سنگی زمین

 )93زمینی بزرگ که تا عمق زیاد و مسافت طوالنی ر(
 )93ا عمق زیاد و مسافت طوالنی ر(زمینی بزرگ که ت

 )98زمینی که در آنها الیه سنگی ر(
 )98زمینی که در آنها الیه سنگی ر(

  )13100- 07400(19زنجان 
  )07204- 04704- 04302( 12زنجیر 
  )00500( 15زنجیر 
  )00700( 15زنجیر 

  )08707(  3زنجیر ایمنی  
  )00500( 15زنجیر جبران 

  )12502( 1102زنجیردار 
 )274ره از مداري ر(زنجی

 )274زنجیره از مداري ر(
  )34705( 1102زنجیره سیستم صوتی 
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