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  )08707( 13جا کردن جابه
  )02314- 04616- 07601( 12جایی جابه
  )04501( 21جایی جابه
  )06004( 22جایی جابه
  )04610( 21جایی دیوار جابه
  )04501( 21جایی ذرات جابه
  )04610- 04703( 21جایی ذرات خاك جابه
  )120208( 1101هواي محیط جایی طبیعی جابه
  )01903( 22گاه سازه جایی غیر عادي تکیهجابه
  )100210( 1101جایی فاز جابه
  )03202( 15جایی کابین جابه
  )04703( 12جایی مصالح ساختمانی جابه
  )031302( 1101جایی هادي جابه

  )08811( 13جاده 
  )072900- 081612( 1101جاده آسفالته 

  )09403( 21 جاذب تکانه در آویز
  )050211( 1101جاذب رطوبت 
  )07101( 13جاذب رطوبت 
  )09207( 21جاذب رطوبت 

  )17101(1102جاروب فرکانسی 
  )021314( 1101جاروبرقی 

 )232جاروبرقی ر(
  )09901( 21جاري شدن یکباره محتویات لوله 

  )07200- 12900(19جاسک 
  )058106( 1101گاه جاگذاري تکیه

  )04621( 12جام 
  )132606- 132702( 1101قره جام

  )01506( 22جان افراد 
  )03302( 12پناه  جان
  )02505( 15پناه جان
  )15408( 2پناه جان
  )00301- 01702- 01801- 02105( 21پناه جان
  )09806- 13214- 15109( 3پناه جان
  )02203( 21پناه با ظرفیت کم جان
  )09801( 3پناه بام جان

  )01500( 21جاندار 
  )00101( 13جانشین 
  )00101- 00901- 02410( 15جانمایی 

  )01101- 01300- 01304( 15جانمایی آسانسور 

  )01404( 15جانمایی چهار آسانسور 
  )01304( 15جانمایی دو آسانسور 

  )01801( 21جانمایی ساختمان 
  )01304( 15جانمایی سه آسانسور 

  )01404( 15جانمایی شش آسانسور 
  )04803( 19جانمایی فضا داخلی 

  )01001( 21جانمایی مسیر دسترسی ورودي و خروجی فضاي باز 
  )02105( 15جانمایی موتورخانه 

  )05500( 3جانمایی وسایل اعالم و هشدار 
  )02420- 01401( 22جانوران موذي 

  )02602( 15جاي باز غیر معمول 
  )13802( 3جاي پاي متوالی روي نردبان 

 )290جاي فشنگ فیوز ر(
 )90(ق پیشنهاد جایزه
 )90(ق جایزه

  )05004- 05110- 05213( 12جایگاه داربست 
  )080501- 080700( 1101جایگاه فروش بنزین 

  )04902- 05110( 12جایگاه کار 
  )14607( 13جایگزین 
  )04804( 2جایگزین 

  )07502(13جایگزینی 
  )21003( 13جایگزینی حریم هوایی به جاي حریم زمینی 

  )04502( 3جایگزینی درجه مقاومت آتش 
  )14726( 2جبران خسارت 

  )111102( 1101جبران کننده گروهی 
  )110101( 1101ساز ساکن جبران
  )111102( 1101ساز مرکزي جبران
  )11902( 13جبري 

  )09212( 13جبعه انشعاب 
  )05302( 13جبهه 

  )03700( 21جبهه انفجار 
  )05702( 13جبهه پشت (بسته) 

  )05702( 13جبهه پشت (قابل دسترس) 
  )05702( 13هه پشت جب

  )05702( 13جبهه جلو (عملیاتی) 
  )05702( 13جبهه جلو 

  )05302( 13جبهه رفت و آمد 
  )01100( 21جبهه ماخ 

  )05400( 13جبهه مشرف 

  ج
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  )04803( 19جبهه مطلوب ساختمان 
  )03503- 03801( 21جبهه موج 

  )04803( 19جبهه نامطلوب ساختمان 
  )04900( 19جبهه نامطلوب و سرد ساختمان 

  )15300( 3جدا کردن شفت 
  )15404( 3جدا کننده تصرف مختلط 

  )05500( 2جدا کننده داخلی 
 )21جدا کننده ر(

 )28جدا کننده مکانیکی ر(
  )16103( 3جدا کننده واحدهاي مسکونی 

  )07301( 3جدار بیرونی 
  )100709( 1101اي جدار پرده

  )03302( 19جدار پوسته خارجی 
  )00400- 01302( 19سته خارجی جدار تشکیل دهنده پو

  )01603( 3جدار جدا کننده 
  )08503( 3جدار خارجی خانه یک یا دو خانواري 

  )01701- 15107( 3جدار خارجی ساختمان 
  )100709( 1101جدار خارجی مخزن 
  )12504( 3جدار دائمی محکم 

  )06404( 19جدار داخل فضاي کنترل شده ساختمان 
  )00202( 19جدار داخلی 

  )06402( 19داراي عایق حرارت  جدار
  )06301( 19جدار در تماس با خارج 

  )06403( 19جدار در تماس با ساختمان 
  )06403( 19جدار در تماس با ساختمان مستقل دیگر 

  )09811( 19جدار در تماس با فضاي خارج 
  )09811( 19جدار در تماس با فضاي کنترل نشده 

  )06301( 19جدار عایق حرارت همگن 
  )02802- 14907( 19ار غیر نورگذر جد

  )01802( 19جدار فضاي مربوط 
  )14000( 19جدار متقاطع ایجاد کننده پل حرارتی 

  )02502( 19جدار مجاور خارج و مجاور فضاي کنترل نشده 
  )06402( 19جدار مجاور خاك 

  )02400- 03200- 03600( 19جدار مجاور فضاي خارج 
  )02603( 19جدار مجاور فضاي کنترل نشده 
  )02400- 03005- 03200( 19جدار مجاور فضاي کنترل نشده 

  )100711( 1101جدار مزبور 
ــــذر  - 02603- 03106- 03800- 04804- 11930( 19جــــدار نورگ

02400 -00700 -00400(  
  )12030( 19جدار نورگذر با قاب چوبی 

  )11428- 11528( 19شکن جدار نورگذر با قاب فلزي حرارت
  )02903( 19ساختمان جدار نورگذر پوسته خارجی 

  )03503( 19جدار نورگذر پوسته خارجی ساختمان 
  )04701( 19جدار نورگذر جنوبی 

  )11201( 19جداره ساده جدار نورگذر داراي شیشه تک
  )11202( 19جدار نورگذر داراي شیشه دوجداره 

  )03302( 19جدار نورگذر ساختمان 
  )02400( 19جدار نورگذر مجاور خارج 

  )03279( 1 جدار نوگذر
  )060310( 1101جداره 
  )05507( 12جداره 

  )02704( 21جداره خارجی 
  )02801( 21جداره خارجی 

  )03603( 12جداره خارجی ساختمان 

  )05600( 13جداره داخلی و خارجی دیوار 
  )09205( 21جداره دیوار خارجی 

  )060202( 1101جداره غیر فلزي 
  )060201( 1101جداره فلزي 
  )051101( 1101ی و تحتانی جداره فوقان

  )060906( 1101جداره مناسب 
  )100709( 1101جداره منبع 

  )05804( 21جداساز 
  )051805( 1101جداسازي 
  )02504( 15جداسازي 
  )05307( 22جداسازي 
  )19705( 3جداسازي 

  )02504( 15جداسازي با دیواره 
  )19705( 3جداسازي پارکینگ 

  )17101( 13جداسازي تابلوي برق 
  )08007( 3جداسازي خروج افقی 

  )020709( 1101جداسازي رشته 
  )05804( 21جداسازي سازه از پایه 
  )08900( 13جداسازي سینی کابل 

  )13002( 13جداسازي عایقی 
  )17102( 13جداسازي عایقی تابلو برق فشار ضعیف 

  )15500( 3خیز جداسازي فضاي فرعی حادثه
  )15107( 3جداسازي قائم بازشو 

  )03003( 13اسازي کابل سیستم مختلف جد
  )02209( 12جداسازي محل خطرناك 

  )15402( 3جداکردن شفت دوربند خروج از فضاي مختلف 
  )082204( 1101جداکننده 
  )01702- 06604( 13جداکننده 
  )05101( 19جداکننده 

  )17003- 17301( 3جداکننده آتش 
  )03803( 3جداکننده داخل واحد 

  )02800( 13جداکننده فلزي 
  )050106( 1101جداگانه 
  )19619( 13جداگانه 
  )05200( 19جداگانه 

  )16705( 3اي جداگر لرزه
  )01403( 13جدایی الکتریکی 

  )159ـ219ـ222ـ264ـ266جدایی الکتریکی ر(
 )30جدایی حفاظتی ر(

  )33807(1102جدایی کانال از کانال 
  )29308(1102جدایی کانل 
  )00306(1102جدایی مدار 

  )02112( 2ول جد
  )09508( 3جدول 

  )05702( 15جدول ابعادي آسانسور 
  )053604( 1101جدول انتخاب وسایل فرمان 

  )EFM 1102)31211جدول تبدیل 
  )17805( 13جدول شدت روشنایی اماکن 

  )10800( 2جدول مشخصات 
  )030305( 1101جدیدترین اصالحیه ملی ایران 

  )05503( 21جذب انرژي 
  )05102( 21ار جذب انرژي انفج

  )04900( 19جذب انرژي تابشی خورشید 
  )06100( 22الکتریکی جذب دي
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  )050211( 1101جذب رطوبت 
  )04902( 2جذب سرمایه 

  )13901( 3جرئیات روشن 
  )10205( 21جراحت 
  )07105- 02102( 3جراحی 

  )02314( 1جرایان اسمی تجهیزات برقی 
  ) 057002( 1101آمپر  400جراین آزمون بیش از 

  ) 056903( 1101جراین اسمی 
  ) 057204( 1101جراین اسمی نسبتاً کم 

  ) 057206( 1101جراین هوا 
  )06101- 04513- 04705- 07312- 07702( 12جرثقیل  
  )101303- 131806( 1101جرثقیل 
  )05302( 13جرثقیل 

  )00203( 15جرثقیل باالبر 
  )04408- 04618( 12جرثقیل برجی 

  )04201( 12جرثقیل ثابت و متحرك 
  )091609( 1101جرثقیل سرویس 

  )06200( 13جرثقیل سقفی 
  )04511- 04620( 12جرثقیل متحرك 

  )06808( 12جرثیقل 
  )06404( 3جرح و تعدیل 
  )00906( 12جرح یا فوت 

  )012606- 058203( 1101جرقه 
  )34جرقه الکتریکی ر(

  )03101( 12جرقه جوشکاري یا برشکاري 
  )140313( 1101جرقه خطرناك 

  )03121( 13جرقه شدید 
  )14304( 3جرقه ناشی از جوشکاري 

  )03801- 03902( 22زن جرقه
  )06100( 22گیر جرقه

  )00202( 15جرقیل برجی 
  )091022( 1101جرم 
  )01602( 15جرم 
  )04301( 21جرم 

  )06503( 21اي جرم اعضاي سازه
  )06301( 19جرم بخشی از جدار 

 )79ـ86ـ236جرم زمین ر(
  )86طبیعی ر(جرم زمین 

  )86جرم زمین مصنوعی ر(
  )04906( 19جرم زیاد 

  )06503( 21جرم سازه یک درجه آزادي معادل 
  )00400- 06402( 19جرم سطحی 

  )00202( 19جرم سطحی مفید ساختمان 
  )06404( 19جرم سطحی موثر 

  )00400- 06301- 06402( 19جرم سطحی موثر جدار 
  )06301( 19جرم سطحی موثر جدار مختلف 

  )03722( 1جرم کلی زمین 
  )150101( 1101جرم کلی زمین 

- 00609- 14701- 14800- 15600- 17103( 13جــرم کلــی زمــین 
14800(  

  )150101( 1101جرم کلی زمین در خاك 
  )58ـ74ـ76ـ78ـ88ـ91ـ92ـ94ـ131ـ137ـ275جرم کلی زمین ر(
 )108جرم لوله و وزنه ر(

  )05901- 06204( 21جرم معادل 

  )00400( 19جرم موثر 
  )00500( 19جرم موثر جدار 

  )00500( 19جرم موثر ساختمان 
  )00500( 19جرم موثر ساختمان در واحد سطح زیربنا 

  )05901( 21جرم و سختی با نیروي معادل 
  )22جرم هادي کره زمین ر(

  )05702( 12جریان آب و برق گاز 
  ) 057204( 1101آمپر  3150جریان آزمایش بیش از 

  )058003( 1101جریان آزمون 
  ) 057103( 1101آمپر  800جریان آزمون بیش از 

  ) A400 1101 )056901جریان آزمون تا حداکثر 
 )357جریان آزمونی بزرگ ر(

 )357جریان آزمونی کوچک ر(
 )195جریان آستانه فیبریالسیون بطنی ر(

  )03282( 1جریان آنی 
 )127جریان اتصال به زمین ر(

  )03408- 02014( 13جریان اتصال زمین 
  )03280( 1جریان اتصال کوتاه (فلزي) 

  )058000- 020212( 1101جریان اتصال کوتاه 
  )00822- 15600- 07401( 13جریان اتصال کوتاه 

  )051401( 1101جریان اتصال کوتاه احتمالی 
  )07300( 13جریان اتصال کوتاه احتمالی بیش از ظرفیت 

  )341جریان اتصال کوتاه احتمالی ر(
  )057900( 1101کوتاه ایستادگی اسمی  جریان اتصال

 )126- 337- 339جریان اتصال کوتاه ر(
  )058003( 1101جریان اتصال کوتاه فیوزي یا مشروط اسمی 

  )061600( 1101جریان اتصال کوتاه متقارن 
  )057702- 057904- 058200( 1101جریان اتصال کوتاه محتمل 

  )058000( 1101جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی 
  )07600( 13یان اتصال کوتاه و اضافه بار جر

  )41102(1102جریان اتصال کوتاه و مقاومت داخلی 
  )02014( 13جریان اتصالی 

  )173جریان اتصالی بین یک هادي فاز با بدنه ر(
  )061908( 1101جریان استقامت کوتاه مدت 

  )061600( 1101جریان استقامت کوتاه مدت نامی 
  )030217- 020209- 100600(  1101جریان اسمی 
  )00800- 00821- 00823( 13جریان اسمی 

  )052502( 1101جریان اسمی اتصال کوتاه مشروط 
  )286جریان اسمی اولیه فیوز یا کلید خودکار مینیاتوري ر(

  )060701( 1101جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت 
  )052502( 1101برداري جریان اسمی بهره
  )031902( 1101جریان اسمی پریز 

  )216جریان اسمی تفاضلی عمل ر(
  )057702- 080800( 1101جریان اسمی حداکثر 

  )288ـ290ـ353جریان اسمی ر(
  )052801( 1101جریان اسمی رابط فیوز 

  )060701( 1101جریان اسمی عادي مدار 
  )377جریان اسمی عمل ر(

  )030602( 1101جریان اسمی کلید 
  )09502( 13جریان اسمی کلید 

  )050605( 1101کلید اصلی  جریان اسمی
  )061010( 1101جریان اسمی کلید اصلی تابلو 

  )052904(1101مدت جریان اسمی کوتاه
  )057702( 1101جریان اسمی مدار 
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  )058203( 1101جریان اسمی واحد خروجی 
  )053200( 1101جریان اسمی هر مدار 

  )110317( 1101جریان اسمی یک خازن 
  )03284( 1جریان اسمی یک هادي 
  )00720( 13جریان اسمی یک هادي 

  )03281( 1جریان اضافه بار (یک مدار) 
  )020211( 1101جریان اضافه بار 

 )19ـ337ـ338جریان اضافه بار ر(
  )07805( 13بار و اتصال کوتاه جریان اضافه

  )06207- 06401( 22جریان الکتریکی 
  )062402( 1101جریان اولیه ترانس جریان 

  )060422( 1101پیک  جریان ایستادگی
  )051401( 1101جریان ایستادگی کلید 

  )058003- 060421( 1101جریان ایستادگی کوتاه مدت 
 )19جریان باقی مانده ر(

  )03282( 1مانده جریان باقی
  )00824- 07701( 13مانده جریان باقی

  )07702( 13جریان باقیمانده عامل 
 )200جریان باالرو ر(

  )04111( 12جریان برق 
  )140603( 1101جریان برق آذرخش 

  )09704( 13جریان برق عادي 
 )31- 274زدگی ر(جریان برق
  )03283( 1گرفتگی جریان برق
  )00825- 01301( 13گرفتگی جریان برق
  )334گرفتگی از بدن انسان ر(جریان برق

  )275جریان برقگیري ر(
  )167جریان برگشتی هادي خنثی ر(

  )01038( 13جریان بسیار باال 
  )00824( 13جریان به زمین 

  )040213( 1101جریان پیش گرم کننده 
  )061600( 1101اي گذرنده جریان پیک جریان لحظه

  )98جریان پیوسته آب ر(
  )101300( 1101جریان تحریک 

  )02203( 13جریان تخلیه الکتریکی 
  )133202( 1101جریان تخلیه خط 

  )150900( 1101جریان تعریف شده 
  )216ـ234ی ر(جریان تفاضل

 )203اي ر(جریان تک سیلک ضربه
  )18902( 13جریان تنظیمی کلید 

  )18902( 13جریان تنظیمی کلید حفاظتی 
  )031901( 1101جریان جاز حرارتی هادي مدار 

  )02203( 13جریان حداکثر 
  )09701( 19جریان حرارت 

  )051902- 052003( 1101جریان حرارتی قراردادي در محفظه 
  )051902( 1101رتی قراردادي در هواي آزاد جریان حرا

  )062007( 1101جریان حرارتی کوتاه مدت نامی  
  )192جریان خازن تشکیل دهنده پوست ر(

  )061600( 1101جریان خازنی 
  )24307(1102جریان خروجی حداکثر 
  )057800( 1101جریان خطاي محتمل 

  )057804( 1101جریان خطاي محتمل در مدار داراي فیوزي 
  )057800( 1101جریان خطاي محتمل کمتري 

 )194جریان دست به دست یا دست به پا ر(

  )03604- 20101( 13جریان راکتیو 
  )03502( 13اندازي جریان راه
  )06102( 13اندازي مصارف جریان راه
  )08100( 13اندازي موتور جریان راه

  )131جریان زمین ر(
  )422جریان سرگردان در زره (

 )145دان در زمین ر(جریان سرگر
 )145جریان سرگردان ر(

  )R10 1101 )061600جریان سري 
  )05300( 19جریان سیال فعال 

 )31جریان شوك ر(
 )156جریان صاعقه ر(

  )02203- 08807- 09901( 13جریان ضربه 
  )011603( 1101جریان ضعیف 
  )10304( 21جریان ضعیف 

  )072501- 081203( 1101جریان ضعیف زیرزمینی 
 )19ن طراحی ر(جریا

 )200- 344جریان طرح ر(
  )201جریان طولی باالرو ر(

  )201رو ر(جریان طولی پایین
  )13206- 13407( 13آمپر میلی 30جریان عامل 

  )RCD (13 )15600مانده (جریان عامل کلید جریان باقی
  )237جریان عامل وسیله تفاضلی ر(

 )290جریان عبوري ر(
 )200جریان عرضی ر(

  )91اتی ر(جریان عملی
  )03502( 13جریان غیر عادي احتمالی 

  )390جریان فاز تقلیل یافته ر(
  )281جریان فاز ر(
  )100903( 1101جریان فیوز 

  )021616( 1101جریان فیوز کلیه سیم 
  )00931( 13جریان قابل اغماض 

  )052201( 1101جریان قابل تحمل کوتاه مدت 
  )051902- 052002( 1101جریان قابل تحمل کوتاه مدت اسمی 

  )061600( 1101جریان قطع اتصال کوتاه نامی 
 )360جریان قطع ر(

  )119جریان کاتدي ر(
  )058003( 1101جریان کالیبه کننده 

  )070701( 1101جریان کنترل 
 )131جریان کوتاه مدت ر(

  )01800( 12جریان گاز 
  )07210( 22جریان گاز 

  )16300( 13جریان گالوانیک 
 )114- 167(جریان گالوانیک ر

  )061600( 1101جریان گذرا 
  )040213( 1101جریان المپ 

  )AC (1101 )030305جریان متناوب (
  )121000( 1101جریان متناوب 
  )39807(1102جریان متناوب 
  )03101( 13جریان متناوب 

 )203جریان متناوب با کنترل سیکلی ر(
 )203جریان متناوب با کنترل فاز ر(

 )203لفه جریان مستقیم ر(جریان متناوب حاوي مو
  )187جریان متناوب ر(
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  )00720( 13جریان مجاز 
  )07904( 13جریان مجاز تعدیل شده  

 )19- 360جریان مجاز حرارتی ر(
  )031901( 1101جریان مجاز حرارتی مدار حلقوي 

 )356جریان مجاز حرارتی مداوم کابل و هادي ر(
  )021614( 1101جریان مجاز حرارتی هادي 

  )020209- 070206( 1101مجاز حرارتی یک هادي جریان 
  )03284( 1جریان مجاز حرراتی 

 )362- 363جریان مجاز ر(
  )071510( 1101جریان مجاز کابل 

  )397جریان مجاز کابل در زمین ر(
  )397ـ403جریان مجاز کابل در هواي آزاد ر(

  )070702( 1101جریان مجاز کابل زمینی 
  )071408- 071409( 1101جریان مجاز کابل فشار ضعیف 

  )070903( 1101جریان مجاز کابل مخصوص 
  )070501( 1101جریان مجاز کابل هوایی 

  )06706( 13جریان مجاز کلید حفاظتی 
  )041506( 1101جریان مجاز مدار 

  )041402( 1101جریان مجاز مدار بدن خازن 
  )356ـ387جریان مجاز مدار ر(

 )361جریان مجاز مداوم حرارتی ر(
  )18902( 13ن مجاز نامی کلید جریا

  )021613( 1101جریان مجاز هادي 
  )03306- 12004( 13جریان مجاز هادي 

  )021615( 1101دار جریان مجاز هادي برق
  )031901( 1101جریان مجاز هادي مدار 
  )12003- 07904( 13جریان مجاز هادي مدار 

  )058000( 1101جریان محتمل 
  )187جریان مخصوص ر(

  )041504( 1101ر تغذیه کننده مخلوطی جریان مدا
  )11902( 13جریان مدارهاي تغذیه کننده مخلوطی 

  )39908(1102جریان مستقیم 
  )03705- 03101- 03102- 09704( 13جریان مستقیم 

 )201جریان مستقیم آستانه رهایی ر(
 )201جریان مستقیم آستانه فیبریالسیون بطنی ر(

  )01801- 01803( 13جریان مستقیم بدون تموج 
  )60ـ67ـ187ـ200جریان مستقیم ر(

 )200جریان مستقیم عبوري از بدن ر(
  )120500( 1101جریان مستقیم نامی 

 )151ـ152جریان مستقیم نشتی ر(
  )030602(  1101جریان مصرف 

  )21501( 13جریان مصرفی تابلو 
  )07202( 13جریان مصرفی کل تابلو 

  )120500( 1101) نامی r.m.sجریان موثر (
  )110703( 1101جریان موثر خط 

  )060420( 1101جریان نامی 
  )21501( 13جریان نامی 
  )10000( 2جریان نامی 

  )060423( 1101جریان نامی ایستادگی 
  )07202( 13جریان نامی ایستادگی کلید 

  )09603( 13فاز جریان نامی پریز سه
  )062701( 1101جریان نامی پیک و کوتاه مدت 

  )252لی عمل ر(جریان نامی تفاض
  )111002( 1101جریان نامی خازن 

  )07300( 13جریان نامی قطع اتصال کوتاه 
  )08806( 13جریان نامی کابل 

  )051401( 1101جریان نامی کل تابلو 
  )082203( 1101جریان نامی مفصل 

  )061600( 1101جریان نامی و حدود افزایش دماي اجزاي کلید 
  )07202( 13جریان نامی وسیله حفاظتی 

 )359جریان نامی وسیله حفاظتی ر(
  )03285( 1جریان نشت 

  )058502( 1101جریان نشت الکتریکی 
  )00824( 13جریان نشت به زمین 

 )18- 121جریان نشت ر(
  )13700(1102جریان نشتی 
  )00826- 02014( 13جریان نشتی 

  )136جریان نشتی ر(
  )120805( 1101جریان نشتی زمین 
  )87لی ر(جریان نشتی و اتصا

  )058003( 1101جریان واقعی آزمون 
  )40400(1102جریان ورودي 

  )84جریان ورودي ر(
  )20207- 20209- 08401( 13جریان هارمونیک 

  )243جریان هاي مختلف ر(
  )37207- 40400(1102جریان هجومی 
  )20104( 13جریان هجومی 

  )032104( 1101جریان هوا 
  )03602( 21جریان هوا یا باد 

  )10807( 21واي اضافی جریان ه
  )10807( 21جریان هواي اضافی از داخل 

  )19725( 13جریان هواي موجود 
  )10807( 21جریان هواي نرمال 

 )356کند ر(جریانی که عمل کلید یا فیوز را تضمین می
  )20101( 13جریمه توان راکتیو 

  )384جریمه سنگین ر(
  )05102( 21بندي اعضا جرییات

  )061201( 1101جزء خارج شونده 
  )04806- 13502( 2جزء الینکف 

  )13603( 2جزء الینکف قرارداد 
  )01000( 3جزء محصور 

  )07611( 3جزئی از راه خروج 
  )21700( 13جزئیات اجرایی 
  )10800( 2جزئیات اجرایی 

  )05500( 3جزئیات ارتفاع سقف 
  )21402( 13جزئیات تابلو 

  )21501( 13جزئیات تابلو برق 
  )080904( 1101هوا  جزئیات تهویه

  )042501( 1101جزئیات تیپ تاسیسات الکتریکی 
  )14103( 3جزئیات حفاظتی 

  )042501( 1101جزئیات ساختمانی نصب چراغ 
  )00308( 15جزئیات کامل موقعیت 

  )073104( 1101جزئیات کانال تیپ 
  )01701( 21جزئیات مهندسی 

  )081505( 1101جزئیات و ابعاد کانال خاکی 
  )06402( 15ورودي  جزئیات

 )34(ق نقدي جزاي
 )32(ق آموزشی جزوات
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  )10208(1102برداري جزوه بهره
  )07200( 19جزیره ابوموسی 

  )07200- 12900( 19جزیره خارك 
  )07200( 19جزیره سیري 
  )12900- 07200( 19جزیره قشم 

 )118تر ر(جسم با سطح کوچک
  ) 057103( 1101جسم خارجی 

  )20804( 3جسم منفرد مشتعل 
  )143جسم هادي در زیرزمین ر(

  )07701( 12جسمی 
  )03121( 13جشم و جسم انسان 

  )02303- 10000( 3جشن 
  )13306( 13جعبعه اتصال مدار تغذیه گرمکن برقی سونا 

  )051104- 055412- 056701( 1101جعبه 
  )05303( 12جعبه 

  )09902- 10006( 21نشانی جعبه آتش
  )07505( 22نشانی جعبه آتش

  )17600( 3نشانی آتش جعبه
  )152010( 1101جعبه آزمون سیستم اتصال زمین 

  )012325( 1101جعبه اتصال 
  )150605- 151202( 1101جعبه اتصال آزمون 

  )070701( 1101جعبه اتصال خانه 
  )06001( 3جعبه اعالم حریق 

  )05702( 3جعبه اعالم حریق دستی 
  )091404( 1101جعبه انتهایی 
  )25102(1102جعبه انشعاب 

  )03512(1102جعبه انشعاب اصلی تلفن 
  )18606(1102جعبه انشعاب براي یک و دو کابل اصلی 

  )051101( 1101جعبه تابلو 
  )10001( 13جعبه تجهیزات 
  )12602( 13جعبه ترمینال 

  )10302( 13جعبه ترمینال اصلی 
  )10303( 13جعبه ترمینال اصلی و فرعی 

  )10302- 10305( 13جعبه ترمینال فرعی 
  )10304( 13جعبه ترمینال مرکز تلفن 

  )10304( 13اصلی جعبه ترمینال نیمه
  )12600- 12602( 13بندي جعبه ترمینال هم

  )10701( 13جعبه تقسم فلزي 
  )010604- 012212- 012408- 042610( 1101جعبه تقسیم 
  )06101(1102جعبه تقسیم 

ــــه تقســــیم  - 09110- 09212- 09501- 09502- 12302( 13جعب
09107 -09215(  

  )05307( 22جعبه تقسیم 
  )03615(1102جعبه تقسیم اصلی 

  )091208( 1101جعبه تقسیم انتهایی 
  )10701( 13جعبه تقسیم انشعابی 

  )18606(1102جعبه تقسیم براي دو، سه چهار کابل اصلی 
  )10701( 13جعبه تقسیم عبوري 

  )012325( 1101جعبه تقسیم فلزي مخصوص کشش 
  )09107( 13جعبه تقسیم کششی 

  )03615- 10004(1102جعبه تقسیم مرکز تلفن 
  )08810(1102جعبه تقسیم مرکزي 
  )36001(1102جعبه توزیع دیواري 
  )030303( 1101جعبه توکار معمولی 

  )050504( 1101جعبه چدنی یا فوالدي 
  )12600( 13جعبه دردار 

  )06103( 3جعبه دستی 
  )090101( 1101دنده  جعبه

  )14905(1102و تقسیم جعبه زیر پانل 
  )15102(1102جعبه زیر پانل ورودي 
  )030213- 032225( 1101جعبه زیر کلید و پریز 
  )09000( 13جعبه زیر کلید و پریز 

  )032223( 1101جعبه زیر کلید و پریز و تقسیم 
  )39502(1102جعبه شارژر باتري 

  )04702( 12جعبه فرمان 
  )07716( 3جعبه فوالدي 

  )12007( 13جعبه فیوز 
  )06102- 06702(1102جعبه کافو 

  )012212( 1101جعبه کشش 
  )02801( 13جعبه کفی 
  )012212( 1101جعبه کلید 

  )121200( 1101جعبه کنار گذر نگهداري یو پی اس 
  )02105- 02104( 21جعبه گلدان 

  )082408( 1101جعبه مفصل چهارراهی (انشعاب) 
  )073507( 1101جعبه مفصل چهارراهی 

  )073507- 082408( 1101فصل ساده جعبه م
  )082408( 1101راهی (انشعاب) جعبه مفصل سه
  )073507( 1101راهی جعبه مفصل سه

  )02600( 3جعبه مقوایی 
  )120407( 1101جعبه مناسب 

  )121001( 1101جعبه نوع دیواري 
  ) 055412(1101جعبه و اسکلت تابلوي دیواري 

  )06103( 3جعبه هشدار دستی 
  )02701( 13ی و آزمایش جعه رسیدگ

  )04110(1102کشی جغجغه کابل
  )15304( 13جک آسانسور 

  )15001( 13جک آسانسور هیدرولیکی 
  )12502( 13جکوزي 

  )041704( 1101جال 
  )06300( 22جالدادن 

  )04903( 2بردار جلب رضایت بهره
 )109(ق مشارکت جلب

  )03103( 12جلد مخصوصی 
 )105(ق غیررسمی جلسات
 )105- 24(ق العاده وقف جلسات
 )17(ق عمومی مجمع جلسات
 )81(ق مدیره هیأت جلسات

 )24(ق عادي جلسه
  )07200- 12900( 19جلفا 
  )142413( 1101اي جلقه

  )12810( 3جلو آمدگی ردیف عقبی 
  )041804( 1101جلو دستگاه مخلوط کننده و خرد کننده 

  )04043( 1جلوگیري از اضافه بار 
  )02101( 13اژ جلوگیري از اضافه ولت

  )213زدگی در تماس غیر مستقیم ر(جلوگیري از برق
  )05700( 22گرفتگی جلوگیري از برق
  )59گرفتگی ر(جلوگیري از برق
 )364برق شدن مدار ر(جلوگیري از بی


