
(آبانیرو)آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو مرکز 

(1401خرداد ) 



وتمرکزمسیاستگذاریهایانرژی،وبرقصنعتدرکیفیتکنترلفرآیندهایدرانسجامبخشیورویهوحدتیجادا

ازاعمهدفبازارهایتوسعهوداخلیمحصوالتبهویژهکاالهاکیفیارتقاءداخل،ساختتوانمندیهایتوسعه

کنترلأمینتوتجهیزاتکاالها،اقالم،خصوصدراطالعاتاعتمادقابلیتویکپارچگیداخلی،ومنطقهایبینالمللی،

انرژیوبرقصنعتدرکیفیت

مأموریتمرکزآبانیرو



انرژیوبرقصنعتدرکیفیتتضمینکالنسیاستهایارائهوتدوین

خارجیایفرصتهوداخلیتوانمندیهایوظرفیتهابرتکیهباوملیتوسعهورشدبرنامههایباانطباقدرمتمرکزوجامعسیاستگذاری

انتقال،تولید،صیتخصحوزههایازیکهردراستانداردبامحصوالتانطباقوکاالهاتأمینکنندگانصالحیتارزیابیتخصصیشوراهایتشکیل

تجدیدپذیرانرژیهایوتوزیع

انرژیوبرقصنعتاستانداردهایوبازرسیآزمون،فرآیندهایونظامساختار،مدیریتوتعیین

انرژیوبرقصنعتدرکیفیتتضمینوکنترلفرآیندهایدریکپارچگیوانسجامبخشیرویه،وحدتایجاد

بینالمللیترازدرخدماتوکاالهاکیفیارتقاء

واجدتقلمسبازرسینصالحیت،دارایآزمایشگاههایشبکهاطالعاتودانشمدیریتیکپارچهسامانههایوسیستمپیادهسازیوطراحی

اعتمادقابلیتبااطالعاتوآمارواستانداردتجهیزاتوکاالهااستانداردها،اطالعاتیبانکصالحیت،

نداردهایاستاتدویندرمشارکتوجهانیترازدرنظارتوبازرسیصالحیت،دارایآزمایشگاههایشبکهدربینالمللیارتباطاتتوسعه

بینالمللی

وسیبازرآزمون،حوزههایازیکهردردانشگاههاوتحقیقاتیمراکزصنعت،مختلفبخشهایفعالیتهایهمافزاییوهماهنگیمدیریت

استاندارد

اهدافمرکزآبانیرو



درگاهاینترنتیمرکزآبانیرو

abaniroo.ir



اه هامدیریت برنامه ریزی و تأیید صالحیت آزمایشگ

داور رضاخانی 
1401خرداد 



ساختارمرکزآبانیرو



انرژیوبرقصنعتهایآزمایشگاهصالحیتتأییدوشناسایینظاممدیریت

انرژیوبرقصنعتدرتوانمندآزمایشگاهیشبکهایجادراهبردیمدیریت

انرژیوبرقصنعتنیازموردآزمایشگاههایتوسعهوتکمیلمدیریت

مرجعآزمایشگاههایدرمتخصصوانسانینیرویبهبودوتوسعهمدیریت

برقصنعتدراستفادهموردتجهیزاتکیفیتتضمیننظامدرآزمونزنجیرهمدیریت

انرژیوبرقصنعتنیازموردآزمایشگاههایبخشدرفرآیندهابهبودمدیریت

کشورازخارجوداخلآزمایشگاهیمراکزباارتباطبرقراریمدیریت

اطالعاتمدیریتیکپارچهاستقرارنظاموطرحریزی

ایدبیرخانهخدماتارائهنظاماستقراروطرحریزی

ماموریتهایمدیریتبرنامهریزیوتأییدصالحیتآزمایشگاهها



وبرقنعتصکاالهایاستانداردبامطابقتوکنندگانتامینصالحیتارزیابیتخصصیشوراهایایدبیرخانهخدماتارائه-1

انرژی

ازاطمینانبکسهدفباکشوربرقصنعتدراستفادهموردتجهیزاتوکاالهاکیفیتتضمیننظامدرآزمونزنجیرهمدیریت

ژیانروبرقصنعتمختلفهایبخشدرشدهگرفتهکاربهتجهیزاتوکاالهاعملكردصحتوهااستانداردباانطباق

انرژیوبرقصنعتهایآزمایشگاهصالحیتتاییدوریزیبرنامهحوزهدراطالعاتمدیریتیكپارچهاستقرارنظاموریزیطرح

انرژیورقبصنعتهایآزمایشگاهصالحیتتاییدوریزیبرنامهحوزهدرایدبیرخانهخدماتارائهنظاماستقراروریزیطرح

ماموریتهایمدیریتبرنامهریزیوتأییدصالحیتآزمایشگاهها



ورقبصنعتآزمایشگاههایتوسعهواندازیراهتجهیز،طراحی،بندی،اولویتنیازسنجی،جامعهایطرحاجرایبرنظارت-2

تجدیدپذیرانرژیهایوتوزیعانتقال،تولید،تخصصیهایحوزهدرانرژی

(ها و مراکز پژوهشی، صنعت، دانشگاه)صنعت برق و انرژی در سطح کشور هایمدیریت نظام شناسایی آزمایشگاه....

ارکت بخش گذاری و مشهای دولت و سرمایههای مورد نیاز صنعت برق و انرژی کشور با حمایتمدیریت تكمیل و توسعه آزمایشگاه

خصوصی 

ماموریتهایمدیریتبرنامهریزیوتأییدصالحیتآزمایشگاهها



آناجرایبرمدیریتوبرقصنعتهایآزمایشگاهشبكهایجاد-3

(....وهادانشگاهصنعت،پژوهشی،مراکز)کشورسطحدرانرژیوبرقصنعتهایآزمایشگاهشناسایینظاممدیریت

تجهیزاتکیفیتکنترلنظامدرانرژیوبرقصنعتهایآزمایشگاهصالحیتتائیدمدیریت

باانطباقازاطمینانکسبهدفباکشوربرقصنعتدراستفادهموردتجهیزاتوکاالهاکیفیتتضمیننظامدرآزمونزنجیرهمدیریت

انرژیوبرقصنعتمختلفهایبخشدرشدهگرفتهکاربهتجهیزاتوکاالهاعملكردصحتوهااستاندارد

ودموجآزمایشگاهیهایظرفیتازاستفادهودانشتبادلجهتکشورازخارجوداخلآزمایشگاهیمراکزباارتباطبرقراریمدیریت

هاآزمایشگاهدرمتخصصوانسانینیرویبهبودوتوسعهمدیریت

کشورانرژیوبرقصنعتنیازموردآزمایشگاه هایبخشدرفرآیندهابهبودمدیریت

ماموریتهایمدیریتبرنامهریزیوتأییدصالحیتآزمایشگاهها



شورایارزیایومطابقتبااستانداردهایتولیدشرکتتوانیر



شورایارزیایومطابقتبااستانداردهایتولیدشرکتتوانیر

مهمترینوظیفه

دبیرخانه

دیگروظایف



ارکاناصلیشورایارزیایومطابقتبااستانداردهایتولیدشرکتتوانیر



تجهیزاتپراولویتدرحوزهانتقالنیرویبرقوپستفشارقوی



تجهیزاتپراولویتدرحوزهتوزیعنیرویبرق



تجهیزاتپراولویتدرحوزهتوزیعنیرویبرق



«شبکهآزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی»ایجاد



«شبکهآزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی»



سازیگردش کار پذیرش، تایید صالحیت و شبكه 

صنعت برق و انرژیهای آزمایشگاه

«شبکهآزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی»



عملكردگردش کار رتبه بندی و نظارت بر 

های صنعت برق و انرژیآزمایشگاه

«شبکهآزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی»



آزمون درگردش کار انجام 

های صنعت برق و انرژیآزمایشگاه

«شبکهآزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی»



http://labsnet.abaniroo.ir/

«شبکهآزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی»



Portalabaniroo.nri.ac.irنیروآزمون،بازرسیواستانداردپورتالمرکز





ن مدیریت توسعه، ترویج و تدوی
استانداردها



مرکز آزمون، بازرسی و 
استاندارد نیرو 

مدیریتتوسعه،ترویجوتدوین
استانداردهایصنعتبرقوانرژی

تمدیریتمرکزبرنامهریزیوتأییدصالحی
آزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی

مدیریتبازرسیونظارتبراجرای
استانداردهایصنعتبرقوانرژی



استانداردهافعالیتهایمدیریتتوسعه،ترویجوتدویناهم

پیادهسازیوتحققنظامنامه
استانداردهایصنعتبرقو

انرژی

نیازسنجیوجهتدهیتحقیقات
وتوسعهدرراستایتأمین
نیازمندیهایصنعتبرقو
انرژیبهاستانداردهایمرتبط

طرحریزیواستقرارسیستم
یکپارچهمدیریتاطالعاتو

دبیرخانهاستاندارد

مختلفهماهنگیهایبخشهای
صنعتبرقوانرژیدرتوسعه،

بهکارگیریترویجوتدوینو
استانداردهایملیوبینالمللی

تدوینوراهبریمدیریت
استانداردهایملیدرتعاملبا
سازمانملیاستانداردایران



استانداردهایصنعتبرقابالغیهنظامنامه



ارکان-4-2

نیرووزارت(الف

برقصنعتاستانداردهایتصویبکمیته(ب

برقصنعتاستانداردهایکارشناسیکمیتههای(ج

تخصصیمادرشرکتهای(د

ساتبا(هـ

نیروپژوهشگاه(و

برقصنعتاستانداردهایدبیرخانه(1-و

نیرووزارتپژوهشیوآموزشیمراکز(ز

استانداردصنعتبرقوساختارنظامنامهارکان



نقشپژوهشگاهنیرودرنظامنامهاستانداردصنعتبرق

نقش ستادی در حوزه استاندارد

رابط اصلی بین ارکان نظام نامه

بازوی اصلی و اجرایی وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی در

الحاقیهبازنگری و تدوین، انتخاب، نیازسنجی،

استانداردهای مورد نیاز صنعت برق و انرژی



استانداردهایصنعتبرقنقشدبیرخانهدرنظامنامه

تعامالت و تحقق وظایف ارکان نظام نامههماهنگی و اقدامات الزم در برقراری * 

:اجرایی و عملیاتی نمودن فرآیندهای نظام نامه با هماهنگی شرکت های مادر تخصصی* 

فرآیند نیازسنجی و اولویت بندی استانداردهای مورد نیاز-1

فرآیند انتخاب محقق تدوین برای تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردها-2

بفرآیند تأیید و تصویب استانداردهای تدوین شده در کمیته های کارشناسی و تصوی-3



چرخهفرآیندهایتدویناستانداردهابراساسنظامنامهاستانداردهایصنعتبرق



انرژیدریکنگاهوترویجاستانداردهایصنعتبرقوفرآیندهایاجراییتدوین

شروع

دریافت پیشنهادات، نیازها و اولویت های استانداردها از ذی ربطان

جیبررسی پیشنهادات دریافتی و انجام مطالعات تطبیقی نیازسن

یاولویت بندی پیشنهادات استانداردها و تهیه لیست عناوین نهای

استانداردها... تعیین شرح خدمات تدوین، بازنگری و 

انتخاب محقق و انعقاد قرارداد

تهیه پیش نویس استانداردها

دهاتشکیل جلسات کمیته های تخصصی استاندار اردتأیید استاند پایان



طرح ریزی سیستم یكپارچه مدیریت اطالعات دبیرخانه استانداردهای صنعت برق

سایت مرکز آبانیرووب

(abaniroo.ir  )

و 

بخش استاندارد

پیاده سازی و راه اندازی پورتال دبیرخانه استاندارد-
دستورالعمل های تدوین شده/ تهیه و به روزرسانی بانک اطالعاتی استانداردها-

رژیتشکیل بانک اطالعاتی و توسعه شبکه متخصصین در حوزه استانداردهای صنعت برق و ان-
تدوین استانداردهای اجراییو دستورالعملها نامهآئینها، رویهفرم ها، فرآیندها، دوین هیه و تت-



بخشمدیریتاستانداردمرکزآزمون،بازرسیواستانداردنیرو

Standards@abaniroo.ir



نیروآزمون،بازرسیواستانداردپورتالمرکز
Portalabaniroo.nri.ac.ir



پورتال دبیرخانه استانداردهای صنعت برق



دستورالعملهایصنعتبرق/فهرستاستانداردها



پایگاههایاطالعاتیمرتبطبااستانداردهایصنعتبرق

وب سرویس سازمان ملی استاندارد ایران

برای استانداردهای ملی

standard.isiri.gov.ir

وب سرویس پایگاه تخصصی اطالعات فنی و مهندسی پویش

برای استانداردهای بین المللی



نیازسنجیوجهتدهیتحقیقاتوتوسعهدرراستایتأمین
نیازمندیهایصنعتبرقوانرژیبهاستانداردهایمرتبط

ویدپذیرتجدانرژی هایسازمانوتوانیرحرارتی،برقنیرویتولیدمادرتخصصیشرکت هایباتعامل

دوین،تاولویت بندی،،نیازسنجیبامرتبطپروژه هایانجاموتعریف،(ساتبا)برقمصرفبهره وری

:حوزه4دربرقصنعتنیازمورددستورالعمل هایواستانداردهاالحاقیهوبازنگری

توزیعتولید انرژیانتقال

:اهداف

انرژیوبرقصنعتنیازمورداستانداردهایاحصاء

فنیالزاماتسایروآئین نامه هادستورالعمل ها،استانداردها،قالبدراجراییوفنینظام هایتدوینوتهیه

انرژیوبرقصنعتدراجراییومهندسیفنی،فعالیت هاینمودنیکسانواستانداردجهت

بهره وریوکارآییبهبودجهتاستانداردهاودستورالعمل هااساسبرتجهیزاتازبهره برداریدرالزام



مدیریتوراهبریتدویناستانداردهایملیدرتعاملباسازمانملیاستانداردایران
معرفی به عنوان نماینده استاندارد پژوهشگاه نیرو در حوزه برق و انرژی و ثبت در سامانه سمایار -
گواهی تأیید صالحیت پژوهشگاه نیرو برای تهیه پیش نویس های استانداردهای ملیصدور -

شرکت در اجالسیه های مرتبط در سازمان ملی استاندارد ایران



پدیده هایانتشارحدود–(ماینرها)رمزارزهاشدهرمزنگاریپردازشیفرآورده هایاستخراجتجهیزات»موضوعبا22840ملیاستانداردتدوین-1

«تجهیزاتالزامات:1قسمت–ارزرمزاستخراجفرآیندبرایالكتریكیتوانکیفیت

:1سمتقفتوولتائیک،قدرتسامانه هایدراستفادهبرایالكتریكیتوانمبدل هایایمنی»موضوعبا22980-1ملیاستانداردتدویندرمشارکت-2

«عمومیالزامات

«دزسنجیوتابشبرهم کنش:1قسمت-یون سازتابشاثراتتعیین-الكتریكیعایقمواد»موضوعبا14430-1ملیاستانداردتدویندرمشارکت-3
روش های:2قسمت-عایقموادرویبریون سازتابشاثراتتعیین-الكتریكیعایقمواد»موضوعبا14430-2ملیاستانداردتدویندرمشارکت-4

«آزمونوپرتودهیبرایاجرایی
«برقابینیروگاه هایبهینه سازیراهنمای»موضوعبا7399ملیاستانداردتدویندرمشارکت-5
«جریانمحدودکنندهفیوزهای:1قسمت-قویفشارفشارهایفیوزهای»موضوعبا6766-1ملیاستانداردتدویندرمشارکت-6
فشارقویدفعیفیوزهایبرایتكمیلیالزمات:4قسمت-قویفشارفشارهایفیوزهای»موضوعبا6766-4ملیاستانداردتدویندرمشارکت-7

«پلیمریمقره هایبهمجهز
«مکجریانوزیادولتاژباقوسیتخلیه هایبرابردرمقاومتآزمون-خشکجامدعایقمواد»موضوعبا23044ملیاستانداردتدویندرمشارکت-8
برایخطاتكاییکامپوزیتیمقره های-هواییخطوطدراستفادهموردمقره های»موضوعبا23045-1ملیاستانداردتدویندرمشارکت-9

«شناسه گذاری هاوانتهایییراق آالتتعاریف،:1قسمت-ولت1000ازبیشنامیولتاژبامتناوبجریانسیستم های

سالگذشته2مشارکتدرتدویناستانداردهایملیطی/تدوین





دهانظارت بر اجرای استاندارمدیریت بازرسی و 
(یروآبان)مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو 



مدیریتبازرسیونظارتبراجرایاستانداردهای
صنعتبرقوانرژی

:هدفا ب

ساخت،خریدوبازرسی و نظارت درفرآیندهای و استقرار ایجاد 

ت برقصنعو ارزیابی پیمانكاران و مشاوران کاالها و تجهیزات تأمین

مرکز آزمون، بازرسی و 
استاندارد نیرو 

مدیریتتوسعه،ترویجوتدوین
استانداردهایصنعتبرقوانرژی

تمدیریتمرکزبرنامهریزیوتأییدصالحی
آزمایشگاههایصنعتبرقوانرژی

مدیریتبازرسیونظارتبراجرای
استانداردهایصنعتبرقوانرژی



اهداف



ابالغیهنظامنامهبازرسیفنیتجهیزاتتخصصیصنعتبرق

ژیمعاونتبرقوانر

1400بهار

نظام نامه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق



ارکاننظامنامهبازرسیفنیتجهیزاتتخصصیصنعتبرق



ساختاربازرسیفنیتجهیزاتتخصصیصنعتبرق



1401ماه خرداد 

نقشپژوهشگاهنیرودرنظامنامهبازرسیفنیتجهیزات

تخصصیصنعتبرق

نقش ستادی در حوزه بازرسی

رابط اصلی بین ارکان نظام نامه

بازوی اصلی و اجرایی وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی در

تأمین کننده، سازندگان، پیمانکار و مشاورارزیابی و باز ارزیابی شرکت های 



نقشدبیرخانهدرنظامنامهبازرسیفنیتجهیزات

تخصصیصنعتبرق

نظام نامهارکانوظایفتحققوتعامالتبرقراریدرالزماقداماتوهماهنگی

صیتخصمادرشرکت هایهماهنگیبانظام نامهفرآیندهاینمودنعملیاتیواجرایی:

فرایند ارزیابی و انتخاب بازرسان فنی-1

فرایند بازرسی فنی در صنعت برق -2

فرایند بازرسی فنی مستمر، تصادفی یا سرزده -3

فرایندکنترل و نظارت بر عملکرد بازرسان فنی -4



تشکیلشوراهایتخصصیارزیابیتأمینکنندگانکاالهای
تخصصیصنعتبرق

صی حوزه شورا ها به منظورتحقق سیاست های کالن وزارت نیرو با مدیریت شرکت های مادر تخص
االهای تخصصی مربوطه و در زمینه فرآیند ارزیابی صالحیت تأمین کنندگان و مطابقت با استاندارد ک

.صنعت برق تشکیل می شوند

:وظایف شوراهای تخصصی
برقصنعتتخصصیکاالهایاستانداردباانطباقوکنندگانتأمینصالحیتازاطمینانایجاد

،تخصصیهایکاالاستانداردهایباانطباقوکنندگانتأمینصالحیتارزیابیهایالعملدستورارائهوتدوینتهیه

اطالعاتیانکبایجادوبرقصنعتتخصصیکاالهایبامرتبطبین المللیوملیمعتبراستانداردهایشناسایی

تخصصیکاالهایدارداستانبامطابقتوکنندگانتأمینصالحیتتعیینویابیبازارزارزیابی،تیمتعیینوانتخاب



مشاورانوارزیابیسازندگان،پیمانکاراندبیرخانهشورای

وحرارتیبرقنیرویدتولیشرکتتعمیراتپیمانکارانوتأمین  کنندگانصالحیتارزیابیتخصصیشورایدبیرخانه

وزرسیبامدیریتدرونیرواستانداردوبازرسیآزمون،مرکزدرانرژیوریبهرهوپذیرتجدیدهایانرژیسازمان

.باشدمیمستقرنیروپژوهشگاهدراستانداردهااجرایبرنظارت

کپارچهیسیستماندازیراهوتجهیزطراحی،مذکور،شورایاجراییبازویعنوانبهدبیرخانهوظایفمهم تریناز

.رسندمیتأییدبهانجامجهتوتهیهتخصصیشورایدرکهاستفرآیندهاییورویه هاازحاصلاطالعاتمدیریت

وبازرسی هااساسبرمشاورانوپیمانکارانوتأمین کنندگانصالحیتارزیابیمدیریتشورا،دبیرخانهوظایفدیگراز

.باشدمیلیستوندورتهیهجهتشورابهآننتایجانعکاسوشدهانجامارزیابی های



شورایتخصصیارزیابیصالحیتتأمینکنندگانکاالهاو
تجهیزاتتخصصیصنعتتولیدنیرویبرقحرارتی



تأمینکنندگان،مشاورانوشورایتخصصیارزیابیصالحیت
پیمانکارانساتبا



مدیریتبازرسیونظارتبراجرایاستانداردهااهم فعالیت های 

وکاالهاکیفیتتضمینهدفبااستانداردهااجرایبرنظارتوفنیبازرسینظام نامهاستقراروسازیپیاده

تجهیزات

برقصنعتدربازرسیحوزهدراطالعاتمدیریتیکپارچهسیستمطراحی

صیتخصمادرهایشرکتبهخدماتارائهوانرژیوبرقصنعتدربازرسیدبیرخانهساماندهیوسازماندهی

بازرسیفرآیندهایاجراییدستورالعملتدوین

مشاورانوبازرسانکیفیارزیابیمعیارهایوشاخص هاتدوین

تدوینوتخصصیتجهیزاتوکاالهاسازندگانوتأمین کنندگانکیفیارزیابیمعیارهایوشاخص هاتدوین

پیمانکارانکیفیارزیابیمعیارهایوشاخص ها

ساتباونیروتولیدحوزهسازندگانوتأمین کنندگانکیفیارزیابی

بازرساناطالعاتیبانکتشکیلومشاورانوبازرسانکیفیارزیابی
برقصنعتتخصصیخدماتپیمانکارانکیفیارزیابی



فیلترهای هوای ورودی کمپرسور

 5پره های ثابت ردیف اول و دوم توربین گازی خانواده فریم

پره های متحرک ردیف اول و دوم توربین گازی خانواده فریم

پره های توربین بخار

پره های کمپرسور

 لوله های بویلر

 فید پمپ

 سیل های مکانیکی

 (کنترل، روان کاری)روغن های مصرفی در نیروگاه

ترموکوپل

گیج های فشار

تجهیزاتتعیینصالحیتشدهدرحوزهتولیدنیرویبرق



 الکترو موتورها (LVو(MV

 (  رزین ها، هیدرازین ها، فسفات، سودها)مواد شیمیایی مصرفی

 ترنسدیوسرهای فشار

ولوهای نیروگاهی

باتری های نیروگاهی

 پمپ های نیروگاهی

شینه های ژنراتور

هیترهای فشار قوی و فشار ضعیف

اکسپنشن جوینت های نیروگاهی

تجهیزاتتعیینصالحیتشدهدرحوزهتولیدنیرویبرق



ارزیابیکیفیپیمانکارانتعمیراتتجهیزاتتخصصی
صنعتتولیدنیرویبرق

بازدید و سرویس ژنراتور•
توربین بخار•
پمپ ، فن و الکترو موتور•
دیزل ژنراتور نیروگاهی•
بازسازی قطعات داغ توربین گازی•
ترانسفورماتورهای نیروگاهی•
ولوها •
کمپرسور•
توربوکمپرسور و محفظه احتراق•
داکت، دودکش و اکسپنشن جوینت•
اسید شویی و قلیا شویی بویلر•
•...



یکپارچهمدیریتاطالعاتطرحریزیسیستم
برقودبیرخانهبازرسیصنعت

یتخصصمادرشرکت هایبهخدماتارائهوبازرسیدبیرخانهپورتالاندازیراهوپیاده سازی



بخشمدیریتبازرسیمرکزآزمون،بازرسیواستانداردنیرو



portalabaniroo.nri.ac.irنیروپورتالمرکزآزمون،بازرسیواستاندارد




