بمنظ و تحقق وودحف وونفاحفسوومحفاناووننهنحفينموومحه ننا و م ب و وحلفترو لي وورحفس و فرحبوونح فسد و ندحه ننا و ح وونت ح ح
ح ،ووونهت ق ح حه نناووو حو نووور حلحيظووونل حدي ووونحقدووور حنووون حفاووو .

فترو لي ووورح حهرووونب ف ح ،نوووو

فص حفل ، -ل ن
هند ح1ح–حينمحقدر لن حفينممحه ننا محبو وحلحفترو لي ورحفسو فرحهو حبننونح،ونحف حفسومحوو
ينه ن حه حن د.حفينممحدفتفدحنرص
هند ح-2ح قنبع

حح

حلحفاو لن حهنت حفا

دتحفسومحفاناوننهنحفينمومحححح

لحبص ت حغ حفيو نع حفدفت حه حن د.
حعونت حفعنت و حهو ح

حفينمومحفس فيو حفاو حلحبو حفاونزحهنو حاوندت حف حاو دحل فت حف نو حل دهو

يمنسن.
هند -3ح هق حه ،و حفينمومحدتحنو حق و فرحفاو حلحه و فيونحوو

حف حقصو سدح ون حهونس حنوعد درحدتح و ح موم حف ح

،د تحقدر حن د .ح
هند -4حهن حفعنت

حفينممحينحهقنلدحه حبننن.

هند ح-5ح ناحفينممح.حتنونحفتق ونوحلحنور فنل حاوننسفح.حفومحدلتدح.حدهو
فعضنوحفينممحدتحه حلنحيرم حف حدسن ن حف وصندحهل حلحي نسونحدت ج

حلوو لت

ح،دو ت دتح ه نونح وندحقرصصو ح

حب ب دحلضفح،ن ي حج فهفحبد دحه حبننن.

هند -6حلظنسف
 1-6فسنندحونسگون

حهنناودحج و حب و فتدحفتقبونيحعلمو ح حفنو ح حقق ونق ح حده نو حل قبوند حيظو حبو محهق ونرحلح

انس ح،نتننناني ح،نحبنق دحبنننخنح ندح ين رحب وحل فترو لي رحا حلح،نتحدفتين.
 2-6مرنتدحبنحل فت حده

حعنت حلحه ف،و حقق ونق حلحفينمومح وندحعلمو حلحه امون

ده ن ح حوژل د حلحانعو حلحب

اونعو ح حب ينهونحتسو دحفهو تح

فتدح د منل ندحعلم حل فن

 3-6فت سنب حلحبن يگ دحب ينهنح وندحده نو حلحعلمو ح.حوژل دو ح.حاونعو حلحفتفلون خونهن حتون مح،نتننناونينحدتحهمونل ح
هذ ،ت.
 4-6فتفلونحخونهن حده نو ح.حعلمو ح.حوژل دو ح.حاونعو ح.حبونحهنظو تحتنونحقرن تو دحبو وحل فترو لي ورحدتح،دو تحبونح
فعضنوحلسنح حان هنرحفس في حهو نض
 5-6ق غ دحلحقد سدحوژل دگ فرح.حانعوگ فرح.لحدفيدن سنرحدتحو دب دحفعنت

علم

 6-6ق نحلقونلسمحلحفيودونتحيدو سن حلحهنم عونح وندحعلمو ح.حفه نو حلب و فتد

د منل وندحده نو حلوژل دو حلح

انعو .
6-7ح حمنس حف حفف فدحهق دحلحانعوگ حل مرنتدحل نفس حدي نحدتحج

ححص حبنحف نفا فينمم

 6-8نننانل حلحجذبحفنرنصحفعن حدتحتنونح ندحه ب يحلحقد سدحلح نفس حدي نحدتحج

قق دحف نفاحفينمم.

 6-9فسنندح من نگ حبنحفينممحلحان هني ندحعلم حدفخل حلحخنتج حهنينن  IEEEح  CIGRE IEEلحغ

.

6-11حفتفلنحي طنحيظ ف حقرصص حفينممحبنحان هني ندحذس بط.
6-11ح ،مدحفطلنحعن حف حدخ سمحداونلتدح ندحعلم حلحاع حدتحفتفلنحدي نحبنحفعضنوحف ط سدح ين ر .ح
6-12حمنس حف حح وح ني ي حفعضنوحخص انحدتح ه ننح ندحعلم حلحانعو .

فص حدلمح–حانخونتحفينمم
هند ح-7حفت،نرحفينمم بد ححذس حفا :
ححححححححححححفتف-حهنمفحعم ه ححب-ح ن حهنس حححج-حبن تانر
ح،نحبنق دحننه حسر حف حه فتدح س حبنن هند ح8حبنننح.ح ب حسنحقنفلمح
حسنحح
هند ح- 8فعضنوحفينممحعبنتقننحف ح:ححفنرنصحح
حدتحفينممحهن يحعنمحف نفم هو نض حلحسنحعض حعل نح ني رحفانا حجم تدحفالنه حفس فرحب د ح
حسنحح
عض س حفنرنصحح
لحبنحسر حف حفنرن حذس ه حبنننح.حچننيننحدتحه فتددحغ حف حديچنح،نحذسلنحقد سححخ ف نحنن.حتن محبنننحه فقد بنحو دن ندح أ ح
هنس حلحو حف حقص سدحهنمفحعم ه حف وحفتعند حلحقغ حدتحفاناننهن نب حفج فحخ ف نحنن.

1-8ح عضوو س حو اووونح:ح ووأ حه اوو

حفينموومحلح،ل وونحففوو فددح،وونححوونف حدفتفدحدتجوون ،نتننناوو حدتحسروو ح

ف حتنونح ندحب وح.حف،و لي رح.حلسن سر حف حتنونح ندحلفبمونحبنننن.
2-8حعض س حلفبمونح:حفف فدسرنححنل حن فسطحذس حبننننحه حق فيننحبنحعض س حلفبمون فينممحدتحدسنن ح
1-2-8ح،ل وونحففوو فددح،وونحدفتفدحدتجوونح،نتننناوو حدتحاوونس حتنووونح ووندحه نناوو حلحسوونحعلوو م ونسوونحبوو د حلح
حوونف حبوونحهوون ح5حاوون حبوونحيقوو دحاوونب نح،وونتحح فوونحفدحدتحسروو حف حتنووونح ووندحبوو و لحفترو لي وورحدفنووونح
بنننن.حه حق فيننحبص ت حفعضنوحلفبمونحفينممحوذس فونحن ين.
2-2-8ح فف فدسروونحدتحتفبطوونحبوونحه ضوو حفعنت وو حفينموومحبوونحقدوور عح نوو حهوونس حبوونحعنوو فر خبوو حنووننخونح
نن حبننننح.حه و فيننحبنحقص سدح ن حهنس حبنحعض س حلفبمونحفينممحدت دسنن.
3-2-8حعضوو س حدفيدوون ل ح:ح،ل وونحدفيدوون سني ح،وونحدتحتنووونح ووندحبوو وحلحفترو لي وورحبوون ققصوو حفنوووغن حححححححححح
دفتينحلححنف حانحچ نتمحف حلفحنح ندحقرصص حخ دحتفح ذحتفين حبنننن.
4-8ح عضوو س حففوروونتدح:نرصوو و ندحفس فيوو حلحسوونحخوونتج ح،وونحه وونمحعلموو حدي وونحدتح ه نوون
فترو لي رححنل حف م
5-8ح عضوو س حح

ووندحبوو وحلح

حخنصحبنننحلسنحو دب دحف نفاحفينممح،مر ندحفت ين حفد فتفلنحيم د حبنننن.
:فنوورنصحح وو

حفعوون حدتح ه نوونحه بوو يحبوونحفعنت وو حفينموومحهوو حق فينوونحبوون قصوو سدح

أ حهنس حفينممحبنحعض س حو اونحفينممحوذس فونحن ين.
هووند -9ححوودحعضوو س ح وو حسوورحف حفعضووندحفينموومحاوونتنينحهبلغوو حتف،وونحه وو فرحدرحق اووطح ن وو

هوونس ح

و دوون ندحلحبوونحقصوو سدحهنمووفحعموو ه حخ ف وونحتاوو نحبوونحعنوو فرححوودحعضوو س حو دفخوو حخ ف وون ،وو د.ح
قبصوو -1حو دفخوو ححوودحعضوو س ح چگ يوونححوودحلحفدعوونل حتفحيمووب حبوونحدفتفلوو حفينموومحبوو فد فعضوونوحفسنووندح
ير ف نح ،د.
هند ح-11حتغ حعض س حدتحفينممحدتحسر حف حه فتدحذس حخنقمنحه نبن:
1-11حفاوعفندح،وب حعض
2-11حعنمحو دفخ ححدحعض س حانتنينححنف،ث حقنسرمن حبعنحف حدخ سمحو دفخ
قبص ح-1حدل محينهنحعنمحالنح

.

ح.حعل حخنقمنحعض س حلعض س حهنندحبنحو دن ند ن

حهنس حبنحقص سدحهنمفحعم ه ح

خ ف نحتا ن .
قبص ح-2حقصم محي نل حخنقمن عض س حبنح ن حهنس حخ ف نحب د.
3-11ح انس حه فتددح،نحدتحفاناننهنحو ش ب ن حه حن ين
هند ح-11حهننهفحعم ه حف ح د منل حفعضندحو اونحفينممحلحبن دلحا ت حذس حقدر حه ح دد:
1-11ح هنمفحعم ه حعنددح حان حسربنتحلحدتحا ت حت لمحبنحط تحف وحفتعند حقدر حه ن د.
2-11حهنمفحعم ه حف وحفتعند حدتحه ف فحض لتدحلحبنقص سدحلحو دن ندح أ حهنس حلحسن بنحق نضندح،وب حسرحا محفعضندح
و اونحبنحدع

ح أ حهنس حلحسنحبن تانرحقدر حه

دد.

قبص ح-1جلمن حهنمفحعم ه حف وحفتعند حلحعنددح حسرحبنححض تححنف حيصف بعلنل حسرحفعضنوب فدحبنتحفل حتام
سنبن.

حه ح

قبص -2حقصم من حهنمفحعم ه حف و فتعند حبنحدلحا محدتفوحقص سدحخ ف نحنن .
قبص -3حقصم من حهنمفحعم ه حعنددحبن ف،ث س حدتفوحقص سدحخ ف نحنن.
قبص  -4سرحف حفعضندحفينممحه حق فينحب فدححض ت لحدفدرحتفدحدتحهننهفحعم ه حبنحسر حدسگ حف حفعضنوحل،نت ح،وب حبن نححح
 .چ رحف حفعضنو فينممحيم حق فينحل،نت حب شحف ح3يف حعض حتفحبتذس د.
حهنمفحلحدلحيف حتفبن عن فرحينظ حلح

قبص ح-5حهنمفحعم ه عنددحدتحفلت محجلمنحخ دحسرنف حتفحف حب محفعضنوحبنحعن فرحتل

سرنف حتفحبنحعن فرحهند حفيورنبحه حيمنسنح.حجلمن حهنمفحعم ه حعنددحل ف وحفتعند حبنحدع

ح،وب حلحبنحذ ،حقنتسخحلحهق ح

قدر حلحداو تحجلمنحد حتل ح ب حف قدر حهنمفحلف حط سدحينهنحلحسنحدتجحدتحتل ينهنح ندح،ث حفتنيودنتحبنحفطلن حفعضنو خ ف نح
تا ن.
قبص ح-6حچننيچنحجلمن حهنمفحعم ه حعنددحلحف وحفتعند ححنحيصنب تام
فلت نح.حيمب حبنحهنندق اطحتل

حتفححنا حينمنسنح.بنحفنالنح15حتل حف حدع

ح

حه نبن.

حهنمف ف نفمحخ ف نحننح.حلحجلمنحبنححض تححنض سمحتام

هند ح-12حلظنسفحعم ه فينممحبنحن حح س حفا :
1-12حتا ن

حفعنت و ندحانتنينحفينمم.

حلفقرنذحقصم محيمب حبنح فت

2-12حفقرنذحقصم محيمب حبنحق ف حينهن
3-12حفيورنبح أ حهنس
4-12حفيورنبحدلحيف حف حفعضنوحبعن فرحبن تزحفال حلحعل حفتبن
5-12حقص سدح،ل نحدل محينهنح نحلحض فبطحفج فل حه تدحت لمحب فدحو دب دحفه ت فينمم
6-12حفقرنذحقصم محدتحه تدحفه تحهنت حفينمم
هند ح-13حلظنسفحهنمفحعم ه حف و فتعند حلظنسفحهنمفحعم ه حف نتعند حبد ححذس حه حبننن:
1-13حع

ح ن

حهنس

2-13حفيقلن حفينممحبنحفطلن حل فت حف ن حلده
هند  -14ن

حهنس ح ن

حعنت ح

حهنس حه ،دحف ح13يف حفا ح،نح11يف حعض حفال حلح2يف عض حعل حفتبن حه بننننح.حفعضندحهذ ،تح

دتحجلمنحهنمفحعم ه حعنددح ح2ان حسربنتحبنحتفد هرف حف حه نرحفعضندحو اونحفينممحفيورنبحخ ف ننحننحلحفيورنبحهنندح
دي نحبلنحهنيف فا .عض س حدتح ن حهنس حففورنتدحفا .

قبص -1حجلمن ح ن

حهنس ححنف

سربنتحدتحهن حقدر حه ح ددحلحبنححض تحدلحا محفعضنوحتام

حه حسنبنحلحقصم من حبن

حنف ح6حتفدحه ففدحبنحقص سدحه ان .
هند -15فيورنبحدفخل ح ن

حهنس ح ن

هنس حدتحفلت محجلمنحف حب محخ دحسرنف حتل

حسرنف حينسدحتل

ح.حسرنف حدب ح.ح

سرنف خ فينحدفتحتفبنحتفدح،وب حف،ث س حفعضندح ن حهنس حفيورنبحه حيمنسن.
قبص ،- 1ل نحفانندحقع ندلتحلحفلتفوحب ندفتحبنحفهضنوحهدو كحتل
فهضندحتل

حسنحينلدحتل

حلحخ فينحدفتح م ف حبنحه

فينممحلحينهنح ندحتام حبنح

حهعوب حخ ف نحب د.

قبص  2-چننيچنح حسرحف حفعضندح ن

حهنس حانحجلمنحهو فت حلسنحونجحجلمنحهوننلبحبنلرحدت

ه جنحبنحقدر عح ن ح

هنس حدتحجلمن حن  ،حينمنسننحهنف حنننخونحخ ف نحنن.
قبص -3حدتا ت حفاوفعنوح.ب ح،ننتدحلسنحف

ح حسرحف حفعضندح ن حهنس حعض عل حفتبن حب فدحهنب

حدلت حعض س حبنح

جنيد ن حلدحقع محخ ف نحنن.
قبص  - 4تل

ح ن حهنس حيمنسنن ح ني ي حفينممحب د حلحيمنسنن

هرولفح ضنل ح.فدفتدح.حلغ
هند -16حفيورنبحهنندح ن

حتفحبنححدحق  ،حبنحغ
حهنس ح ن

حفينممحدتح بن حفنرنصحح

حل ح

ح.دتحه فجفح

دفتد.

حهنس حه ظفحفا حظ احهن ححنف،ث  2هن حو شحف حونسنرحدلت حقصندحخ دح.حيمب ح

بنحدع

حهنمفحعم ه حلحفيورنبح ن

بنحل فت

ف نگ حده

حهنس

جنسنحففنفمحلحبلنفنالنحيونسجحتفح م ف حبنحا تقنلمنحهنمفحعم ه حب فدحب تا ح

حعنت حفتان حيمنسن .ح

قبص -1ححنف،ث ح15حتل حو

هنس ح.حجلمنحهدو كحب محدلح ن حهنس حج

حف حفيورنبن ح ن

.فطلنعن حل فهرنين حقدر حخ ف نحننحلحهوعن بنح ن حهنس حجنسنحهمن ت
قبص ح-2ح ح ن حدتحفنالنح3هن حو
ن

حف حفيورنبن ح ن حهنس حل فت

حهنس حاندتحيمنسنح ن حهذ ،ت هرلفحبنحدع

حهذف ،حلحفيو ن حهمن ت و نح

حه ب طنحتفحبع ن حخ ف ن

ف ن حلحده

ف .

حعنت حفطلن ح،وب حدف حب حعنمحقأل نح

حهنمفحعم ه حف وحفتعند حفينممحج

حفتفلنحدتنل حعنمحقأل نحلحفيننم

فيورنبن ح طع حدلمحه حبننن .
هند -17حلظنسفحلحفخو نتف ح ن حهنس
 1-17دع

حب فدحقدر حهننهفحعنددحلحف وحفتعند

 2-17فج فدحقصم من حهورذ حدتحهننهفحعم ه
3-17حقدر حجلمن حارن في حلح د منل حعلم حلحوژل د حبنحتعنس ح في محلحه تف
4-17حق نحض فبطحله تف حلحدل محينهنح ندحفج فل حلحو دن ندحبنحهنمفحعم ه حج
5-17حق نح فت

،د ت
قص سد

حانتنينحفعنت و ندحفينممحب فدحفتفلنحبنحهنمفحعم ه

6-17ح قع محلقنظ محب دجنحانت نينحفينممحلحو دن ندحبنحهنمفحج

حقص سد

 7-17ق نحق ف حينهنحلحفتفلنحدرحبنحهنمفحعم ه حلحو دن ندحبنحهنمفحج

حقص سد

8-17ح ب ح نفسنحلح،مر ندحهنت
9-17ححححو دن ندحفخذحلفمحلحفعوبنتحبنحهنمفحعم ه حف وحفتعند
 11-17لف ذفتدحب تا ندحقق نق حلحده ن حدتحچ نتحچ بح في محلحه تف حجنتد ،د ت
11-17حح و دن ندفالنحن حلحقغ ف حدتحفاناننهنحهنمفحعم ه حف وحفتعند
-17ح 12فدفت حفه تحفينممحدتحچ نتحچ بحهفندحفاناننهن
 13-17قدر ح،م ونح ندحاونددح.حفج فل ح.حلحقرصص حهرولفحلحقع محي حفعنت

حدي ن بمنظ تحو دب دحا سفحلحاق ححفه ت

قبص ح-1ح،م ونح ندحف وحقق حيظنت ح ن حهنس حب د حلحفعضندحدرحه حق فيننحفف فدد غ حف حفعضندح ن

حهنس حبنننن .ح

14-17حفيورنبحلحهع ف حيمنسنن نرحفينممحبنحهننهفحعلم حدفخل حلحخنتج حهطنبد ه تف حجنتدح،د ت.

15-17ح مرنتدحبنحفينممح نحلحان هني ندحهدنبن.
 16-17نننانل حلحهع ف حفهرنين حبنت

ح،د ت

حلحدفن حف حدعنلدح،نحعل نحفينممحف نهن ه حن د.
حلح
17-17ح ف نهنحدع دحعل نحفنرنصحح
ووو في محلح
18-17ح فقروونذحقصووم محيموووب حبوونحعضوو س حفينمووومحدتحهنوونهفحعلموو حدفخلووو حلحخوونتج حبووونحتعنسوو
ه تف حجنتدح،د ت
 19-17ب تا حلحق نحط ح نحلحب ينهنح نحدحان ين حدتحتفاوندحخطحهد حلحف نفاحفينمم لحفتفلنحبنحه نهن حلحفت ني ندح
ذسصلنح
 21-17نننخ حينتانل ندحقرصص حلاع حدتحسنفومحتف حح ح ندحهننادحلحفتق نوحف ن
21-17ح مرنتدحدتحق نحفاونينفتدح نح.ح فت

ح ندحقرصص حه قبطحبنحه ض حفعنت

قرصص

فينممحبنحان هني ندحذس بط

22-17ح فقرنذحقصم محدتحه تدحن  ،حدتحيمنسدگن ندحقرصص حلحع ضنحداونلتدح ند فينمم
 23-17هع ف حهننبفحفطلنعن حقرصص حبنحفعضنوحفينمم
24-17حو دن ندحفيقلن حبنحهنمفحعم ه حف وحفتعند
 25-17فتان ح فتن ندحتن محبنحل فت حف ن حلده

حعنت

26-17ح فقرنذحتلن نل حج

حفسنندحدتدهنحبمنظ تحقأه محي ن ح ندحهنت حفينممحب فد و دب دحف نفاحدر.
حهنس حبن عن فرحهمن حدب حخنينحفينممحلظنسفحذس حتفحدفتفحه حبنننح :ح

هند -18حدب حخنينحدب حفينممحبنحفيورنبح ن

ح-18-1جمفحدلتدحفانند لقنظ محلحقم  ،حا تقنلمن حلحقنظ محفت،نرحفينمم.
2-18حفيننمحفه تحفدفتدحفينمم
3-18حفيننمحفه تحهق تنحف حط اح ن حهنس
هند -19حبن تزحفينممحدفتفد سرنف حبن تزحه حبنننح،نح م هنرحبنحفيورنبحفعضنوح ن

حهنس حق اطحهنمفحعم ه حعندد

ب فدحهن ح2ان حفيورنبحه حن د.
هند -21لظنسفحبن تز
1-21حب تا ح،ل نحفانندحلحهنفتكحهنت حفينممحلحق نح فت
2-21ح ب تا ح فت
3-21حدع

حب فدحفتفلنحبنحهنمف عم ه .

حانتنينح ن حهنس حفعمحف حهنت حلحغ حهنت حلحق نح فت

حف عملر دحفينممحلحفتفلنحدرحبنحهنمفحعم ه

حف حهنمفحعم ه حف نتعند حدتحه فتدحض لتد
حهنس حبنلرححدحتفدحهنن حفا حلدتح ح هنرحه حق فيننحفانندحلحدفنق هنت حفينممح

قبص ح-1حن  ،حبن تز دتحجلمن ح ن

تفحف ح ن حهنس حهطنتبنحلحه تدحب تا ح فتحد ننح.حهد ليحب حفسنرنحفسم ف نفمحل فنحدتحفه تحجنتدحفينممحينمنسن.
هند -21حدتونسنرح حان حهنت حتسنا

ن

حهنس ح .فت

حفعنت و ندحانتنينحفينممحلحق ف حينهنحدرحتفححنف ح21حتل ح ب حف

قدر حفلت محجلمنحهنمفحعم ه حانتنينحب فدحقنل نحدتحفخو نتحبن تزح فتحخ ف ننحدفد .بن تزحهرلفحفا ح،نحخلنانح فت
قنل نحنن حتفح م ف حبنحيظ ف حلحقذ ،ف حخ دح،وبنحق ن لحدتحفخو نتحفعضنوح فتدفد حلحدتحجلمنحهنمفحعم هفحج

ح

حفدفدح

ق ض قن ححض تحسنبن.
قبص ح-1حان حهنت حفينممحف حفل حف لتدسمحهن حن ل حلدتحدخ حفافننحهن ح منر ان حخومحه حن دح.حهند -22هننبفحهنت حفينممح
هننبفحهنت حفينممحعبنتقننحف :
 -حدحعض س حح

حلح

 ب ح نفسنحلح،مر ن ح فتفلنحخنهن ح،نتننناقبص -1حدتدهنحلح سننحانتنينحفينممحدتحدفنق
ل فت حف ن

لده

ني ي حثب حلب لنرحدتحونسنرح حان حهنت حو

حف حقص سدحدتحهنمفحعم ه ح.بنح

حعنت حفتفلنحخ ف نحنن.حفص حا مح–انس حه تف

هند -23فيقلن حفينممحدت ا ت حفيقلن حفينممح،ل نحدفتفل ندحفرحبنحيظ حل فت حف ن حلحده

حعنت حبنحسر حف ه امن ح

ده ن حلحقق نق ح،د تحلف ذفتحخ ف نحنن.
هند -24هنفحفعنت و ند ا نا حفينممحلفعضندحدرحفعمحف حو اونحلحلفبمونحبنحينمحفينممححدحفعنت

حا نا حسن لفبموگ حبنح

داونن ح.حفح فبحلح ل ندحا نا حتفحينفتين.
هند -25فسمحفاناننهن دتحجلمنحهنمفحعم ه حفينممحه ننا محب وحلحفترو لي رحفس فرح،نحدتحفافننحهن ح1373قدر
ه تدحقص سدح فتح ف حلحفالنحن حلحلس فسشحي نل حدرحدتحب حفانزحفخو نتف
1373/11/31دت25هند حلح21قبص حقص سدح دسن.

هق تنح ن

حهنس حفيننمحلحدتحقنتسخح

دسن.ح

