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جمع امتیاز

-5تا 0کسر امتیاز 1-
-5تا 0کسر امتیاز 2-
-5تا 0کسر امتیاز 3-
-5تا 0کسر امتیاز 4-

← (جمع امتیاز مکتسبه/ تعداد بندهای مشمول )*10-امتیاز منفی=100محاسبه نمره از 

قوطی ها و سیم ها به صورت مناسب در برابر سفیدکاری و آسیب پوشیده شده اند؟

فرم ارزشیابی مجریان تجربی ربق
:نام مالک

فعالیتهاد مورد بازدید
تابلو موقت کارگاهی در محل مناسب نصب شده است؟

تعداد پریز و کلید روشنایی متناسب با محیط اجرا شده است؟ 

ی
ت کارگاه

ق موق
ی و بر

همبند
ی

محل نصب تابلوی اصلی در واحد مناسب است؟لوله کش
جهت جلوگیری از ورود اجسام خارجی به داخل لوله ها ، به شیوه مناسب مسدود شده است؟

قوطی ها در فاصله مناسب از تاسیسات مکانیکی نصب شده اند ؟

 و کلیدهای اتوماتیک به تعداد کافی و تیپ مناسب اجرا شده است؟RCDدر تابلو موقت
تابلو موقت دارای سیم ارت و الکترود می باشد؟

همبندی، صحیح اجرا شده است؟

فاصله مجاز استاندارد لوله های برق با تجهیزات رعایت شده است ؟

جنس و سایز سیم و کابل مناسب اجرا شده است ؟

ستونهایی که برای هادی نزولی در نظر گرفته شده است صحیح است؟

اصول مربوط به سیم کشی جریان ضعیف اجرا گردیده است؟

برای مدارات روشنایی ، کلید در مسیر فاز و در پریز، کنتاکت سمت راست فاز می باشد؟

قوطی ها و تابلو ها به شیوه صحیح به دیوار متصل شده اند؟

متناسب با فضای کاربری اجرا شده است ؟ (IP)درجه حفاظت تجهیزات 

:مهر وامضا ناظر

امضا رئیس دفتر اجرایی ربق

ی
ی و سیم کش

ب قوط
ص

ن

قطر آرماتور همبندی صحیح و میزان جوش کافی بوده است؟
میله گرد همبند به دیگر آرماتورها متصل شده است؟

حداقل در سه ستون قطعه اتصال دهنده برای ارت آماده شده است ؟
جنس و سایز لوله و اتصاالت صحیح اجرا شده است ؟

تفکیک لوله های مربوطه به مدارات روشنایی ،پریز و جریان ضعیف اجرا شده است؟ 

اجرای صحیح رنگ بندی سیمها رعایت شده است؟
اجرای سیمهای نول و ارت به صورت جداگانه برای هر کدام از مدارهای روشنایی و پریز صورت گرفته است ؟

ت
ب کلید و پریز و مونتاژ تابلو ار

ص
ن

:تعداد بندهای مشمول

مونتاژ تابلو مورد تائید است؟ 
خط بندی تابلو مورد تائید است؟

نصب تجهیزات برقی در آشپزخانه در تطابق با تجهیزات مکانیکی انجام شده است؟ 
نوع سیستم ارت متناسب با جریان کنتور انتخاب شده است؟ 

اتصاالت همبندی و ارت و همبندی اضافی صحیح می باشد ؟
کابل کشی آیفون و تلفن واحدها مورد تائید می باشد؟ 

از سر سیم یا قلع در محل اتصاالت استفاده شده است؟ 

ت
ظاف

ی و ن
ایمن

عدم اجرای ایمنی کارگاهی 
عدم اجرای نظافت کارگاهی

عدم استفاده از وسایل فردی مناسب 
عدم استفاده از تجهیزات و ابزار ایمنی و استاندارد
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