
 رمگتشریح سطوح چهارگانه عملیات خط 

 :1ػولیات فرهاى از دٍر سطح 

تَاًذ تزای واروٌاى اتفالات ٍ ّز ٍاحذ اجزایی دیگزی هٌاسة تاضذ. ایي سغح هی

ری ٍ اگزدد در ًگْذدُ ٍ اویذاَ تَصیِ هیَاتشارهَردًیاس آى تسیار سادُ ٍ هحذٍد ت

ایي هَضَع تِ صَرت هتوزوش اس سَی س آًْا دلت السم تِ ػول آهذُ ٍ اضزایظ استفادُ 

 ّای ایي سغح وار ػثارتٌذ اس:ّا وٌتزل ضَد  فؼالیتضزوت

 دار:ّا در ضثىِ ته هذارُ فطار هتَسط ترقالف( داهٌِ فؼالیت

گیز، وات اٍت فیَس، ل)اصالح ٍ تؼَیض تزز تِ هٌظَر اجزای اًَاع ػولیات استاسٍتست جوپ – 1

 تزاًسفَرهاتَرّای َّایی ٍ ...(تمَیت ٍ تؼَیض 

 آالت ضثىِآچار وطی اًَاع یزاق – 2

 .. تِ ضثىِ اصلی(.ر ٍ ًَسفَرهاتاًطؼاتی، تزااع جوپز)سزواتل، َاتصال اً - 3

 ِىضاخِ سًی ٍ ّزس درختاى در حزین ضث – 4

 جوغ آٍری اضیای اضافی اس رٍی ضثىِ )در حذّ اهىاى(. – 5

 هطخصات فردی ًیرٍی وار:ب( 

 هیشاى تحصیالت حذالل دیپلن)تزجیحاً دیپلن تزق(.-

 ٍرس ضثىِ َّایی.داراتَدى گَاّی ًاهِ آهَسضی في -

 سال ساتمِ وار تزرٍی ضثىِ فطار هتَسظ َّایی. 2داراتَدى حذالل  -

 تَاًایی فیشیىی السم تزای اًجام ػولیات در ارتفاع -

 ّای آهَزضی هَردًیاز:ج( سرفصل

 ساػت 24    ویلٍَات 22ّای استاًذارد ضثىِ -

 ساػت 12     ایوٌی ٍ وٌتزل ضایؼات -

 ساػت 8  ای آتص ًطاًی ٍ تْذاضت حزفِ ووىْای اٍلیِ، -

 ساػت 12     اتشار ضٌاسی خظ گزم -

 ساػت 12    وارتزد گزُ ٍ عٌاب در خظ گزم -



 ساػت 12   ضٌاخت ٍ آضٌایی تا خظ گزم ٍ هشایای آى  -

 ساػت 12      ایوٌی خظ گزم  -

 ساػت 36   تزقاجزای ػولیات خظ گزم در ضثىِ تی -

 ساػت 36   داراجزای ػولیات خظ گزم در ضثىِ تزق -

 ساػت 32     ًجام وار ػولیاپطتیثاًی ٍ  -

 ساػت ػولی 122ساػت ًظزی ٍ  92هذت دٍرُ: 

 د( اتسار ٍ تجْیسات هَرد ًیاز:

 ٍاحذ تؼذاد هَرد ًیاز ًام اتسار یا تجْیسات ردیف

 سری Snatch block line hook 1 پَلی ٍ لالب ٌّذالیي ٍ لالب ایوٌی 1

 ػذد Shepherd hook 1 لالب داسی 2

 ػذد Tool bag 3 سطل اتسار ترزًتی 3

 ػذد Strain link head 1 اّرم وططی هستمین 4

 ػذد Flexible wrench head 1 تىس فٌری 5

 ػذد Ratchet wrench 1 آچارتىس جغجغِ 6

 ػذد Wire holder 1 سین گیر 7

 ػذد Tree and rope hook 1 لالب ضاخِ وص 8

 ػذد A,B,C Flexible insulated wrenches 1تَوس هخصَظ هیل همرُ  9

 سری Grip all clamp stick 10.ft 1 گیرُ چٌذوارُ تاضَ سِ هتری تا واٍر هرتَطِ 10

 ػذد Grip all clamp stick 6.ft 1 گیرُ چٌذوارُ دٍ هتری تا واٍر هرتَطِ 11

 ػذد Universal stick 1 هتری دٍ تىِ 3استیه ػوَهی 12

 ػذد Tree trimmer 1 هتری 2گیَتیي ضاخِ تُر 13

 ػذد Insulated Hanger 1 ًگْذارًذُ ػایك 14

 ػذد Wire cutter 1 واٍر هرتَطِلطغ وي دستِ ػایك تاسین  15

 سری Socket box 1 تایی 8تَوس پایِ تلٌذ 16

 هتر Polypropylene rope 25 12طٌاب ػایك ًورُ  17

 ػذد 2 --- هتری 2×3فرش زیراًذاز  18

 سری cover 1 واٍر تجْیسات خط گرم 19

 ّـ( ًیرٍی اًساًی هَرد ًیاز:

تز اى آهَسش دیذُ خظ گزم، یه ًفز سیویاى راًٌذُ )راًٌذُ تاال ثیه ًفز تىٌیسیي خظ گزم، دٍ ًفز سیو

 ضَد در سهاى اجزا حذالل سِ ًفز در هحل وار حضَر داضتِ تاضٌذ.هؼوَلی( وِ تَصیِ هی

 :2ولیات فرهاى از دٍر سطح ػ



ایي سغح تىویل وٌٌذُ ػولیات فزهاى اس دٍر سغح یه تَدُ وِ اس هحذٍدُ واری پزسٌل اتفالات خارج 

تیطتز در هَالؼی وِ اهىاى استفادُ اس ٍ تایستی تَسظ ٍاحذّای هتوزوش)اهَر خذهات فٌی( اًجام گزدد ٍ 

 گزدد.تاالتز تَم ػایك ًثاضذ اس ایي سغح استفادُ هی

 دار:ّا در ضثىِ فطار هتَسط ترقالف( داهٌِ فؼالیت

تاس ٍ تست جوپز تِ هٌظَر اجزا ی اًَاع ػولیات )اصالح ٍ تؼَیض تزلگیز، وات اٍت فیَس، تمَیت ٍ  – 1

 تؼَیض تزاًسفَرهاتَرّای َّایی ٍ ...(

 آچاروطی اًَاع تزاق آالت ضثىِ – 2

 اًطؼاتی، تزاًسفَرهاتَر ٍ ... تِ ضثىِ اصلی( اتصال اًَاع جوپز )سزواتل، – 3

 ى در حزین ضثىِضاخِ سًی ٍ ّزس درختا – 4

 آٍری اضیای اضافی اس رٍی ضثىِ )تا حذّ اهىاى(جوغ – 5

 تؼَیض اًَاع همزُ )سَسًی هیاًی، سَسًی دٍیل تا ساٍیِ، تطماتی ٍ ..( – 6

 تؼَیض اًَاع وزاس آرم. – 7

 تَضیح:

ّن لاتل ّای دٍ هذارُ ٍ تز رٍی ضثىِ 2تَدُ وِ در سغح  1ّای فَق هزتَط تِ سغح تا ردیف پٌج فؼالیت

 تاضذ.اجزا هی

 ب( هطخصات فردی ًیرٍی وار :

 دارا تَدى هذرن تحصیلی حذالل دیپلن )تزجیحاً  دیپلن تزق(  -

 ّای تَسیغ.سال وار اجزایی تا ضثىِ 3الی  2ساتمِ حذالل  -

 )سغح یه( رًاهِ آهَسضی خظ گزم فزهاى اس دٍاّی َدارا تَدى گ -

 ّای آهَزضی هَرد ًیاز:ج( سرفصل

 تػسا 12        ایوٌی خظ گزم -

 ساػت 36       اتشار ضٌاسی خظ گزم -

 ساػت 18    ( 1ّای ط گزم فزهاى اس دٍر )سغح هزٍر فؼالیت -

 ساػت 12  ٍ سزواتل تِ ضثىِ دٍ هذارُ  تزاًسفَرهاتَر تاسٍ تست جوپز ضثىِ اًطؼاتی، -

 ساػت 24      ّای سَسًی هیاًیتؼَیض همزُ -



 ساػت 12     ّای سَسًی دٍیل)ساٍیِ(تؼَیض همزُ - 

 ساػت 24       ّای تطماتی تؼَیض همزُ -

 ساػت 24       تؼَیض اًَاع وزاس ارم -

 ساػت ػولی 96ساػت ًظزی ٍ  64: ُهذت دٍر

 د( اتسار ٍ تجْیسات هَرد ًیاز:

 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 سری SNATCH BLOCK HAND LINE HOOK 1 ایوٌیپَلی ٍ لالب ٌّذالیي ٍ لالب  1

 ػذد cm300 UNIVERSAL STICK 2ػوَهی  استیه 2

 ػذد ROTARY PROG 1 هیلِ گرداى  3

 ػذد ROTARY BLADE 1 تیغِ گرداى 4

 ػذد mm2630 WIRE TONG 2ٍ تِ طَل  mm38اّرم ًیرٍگیر ػایك تِ لطر 5

 ػذد mm3860 WIRE TONG 2ٍ تِ طَل  mm51اّرم ًیرٍگیر ػایك تِ لطر 6

 ػذد mm3240 WIER TONG 2ٍ تِ طَل mm38اّرم ًیرٍگیر ػایك تِ لطر 7

 ػذد mm3860 WIER TONG 2ٍ تِ طَل  mm64اّرم ًیرٍگیر ػایك تِ لطر 8

 ػذد SADDLE EXTENSION 1/5” 2 ًطیوٌگاُ هتحرن 9

 ػذد LEVER LIFT 2 ترًذُاالت 10

 ػذد BLUCK CALAMP 1/5 2 1.5گیرُ اّرم ًیرٍگیر 11

 ػذد BLUCK CALAMP 2 3 2گیرُ اّرم ًیرٍگیر 12

 ػذد ROPE BRACKENT SNUBBING 2 پٌجِ آٌّی 13

 ػذد CROSSARM TOOL HANGER 2 ًگْذارًذُ اتسار رٍی وراس آرم 14

 ػذد TREE AND ROPE HOOK 2 ّذایت وٌٌذُ ضاخِ 15

 ػذد SPIRAL LINK STICK 3 اّرم وططی حلسًٍی دستِ ػایك 16

 ػذد LINK STICK HEAD 2 اّرم وطتی هستمین 17

 ػذد CONDUCTOR COVER 6 ػایك سین 18

 ػذد INSULATOR COVER 3 تلٌذ 1ػایك همرُ سَزًی فرهاى از دٍر ًَع  19

 ػذد INSULATOR COVER 3 وَتاُ 2ػایك همرُ سَزًی فرهاى از دٍر ًَع  20

 ػذد INSULATOR COVER 3 چیٌیػایك همرُ هخصَظ همرُ سَزًی  21

 ػذد INSULATOR COVER 3 ػایك همرُ سَزًی هخصَظ همرُ سیلیىَى 22

 ػذد DEADEND INSULATOR COVER 4 ػایك همرُ وططی اًتْایی 23

 ػذد CROSSARM COVER 3 ػایك وراس آرم 24

 ػذد CUTOUT COVER 3 ػایك وات اٍت فیَز 25

 ػذد mm300 POLE COVER 30 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 26
 



 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 ػذد mm600 POLE COVER 60 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 27

 ػذد mm800 POLE COVER 180 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 28

 ػذد mm1200 POLE COVER 1/20 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 29

 ػذد mm1800 POLE COVER 1/80 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 30

 ػذد FIXED PRONG 2 دٍضاخِ تٌظین 31

 ػذد FIXED BLADE 2 تیغِ ثاتت 32

 ػذد PLAT FORM 2 ًَع گرداى mm1200سىَی ػایك 33

 ػذد PLAT FORM 2 ًَع ثاتت mm1000سىَی ػایك  34

 ػذد ARBOR ADAPTER 2 تثذیل وٌٌذُ 35

 ػذد UNIVERSAL ADAPTER 2 تثذیل وٌٌذُ ػوَهی 36

 ػذد BALL SOCKET ADAPTER 2 ساوت آی –تٌظین وٌٌذُ پال آی  37

 ػذد BALL SOCKET ADAPTER 2 ساوت آی –تٌظین وٌٌذُ پال آی  38

 ػذد ADJUSTABLE INSULATOR FORK 2 چٌگال لاتل تٌظین 39

 ػذد TENSION PULLER 2 ًیرٍگیر وططی ػایك 40

 ػذد CATTER KEY  RIMOVER 2 ٌریپیي وص ف 41

 ػذد COTTER KEY PULLER 2 پیي وص فطاری 42

 ػذد HAMMER 2 چىص 43

 ػذد HACK SAW 2 ارُ آّي تر 44

 ػذد SCREW DROVER 2 پیچ گَضتی 45

 ػذد SKNINNINIG KNIFE 2 چالَ 46

 ػذد BOLT HEAD WERNCH 2 هْرُ گیر 47

 ػذد SPIRAL DISCONNECT 2 آچار  سر حلسًٍی 48

 ػذد TENSION PULLER 2 ًیرٍ گیر وططی ػایك 49

 ػذد TREE TRIMMER 4 هتری 2تُر ضاخِ گیَتیي 50

 ػذد ROLLER LINK STICK 1 اّرم وططی ریلی دستِ ػایك 51

 ػذد STRAIN LINK STICK 3 ft 1 اّرم وططی هستمین 52

 ػذد STRAIN LINK STICK 7 ft 1 اّرم وططی هستمین 53

 ػذد WIER TONG BAND 1/5” 2 ایٌچ 5/1ای گرداى سین گیر حلمِ 54

 ػذد WIER TONG BAND 2” 2 ایٌچ 2ای گرداى سین گیر حلمِ 55

 ػذد WIER TONG SWIVEL 2” 2 ایٌچ 2رواب سین گیر  56

 ػذد CUTTER KEY HOLVDER 1 پیي وص 57

 ػذد CLEVIS PIN INSTALLER 1 ولَیس پیي ایٌستالر 58

 ػذد WIRE TONG POLE CLEVIS 1 211حلمِ پایِ ووىی ترای سین گیر 59

 ػذد WIRE TONG SADDL CLEVIS 1 تىیِ گاُ زیي سین گیر 60



 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 ػذد WIAR TONG SADDL 4 زیي سین گیر 61

 ػذد WIAR GRIP 3 70-120سیوْای سین گیر لَرتاغِ ترای  62

 ػذد WIAR GRIP 3 35-70سین گیر لَرتاغِ ترای سیوْای  63

 ػذد AUXLIARY ARM THREE PHSE ARM 1 تازٍی ووىی واهل 64

 ػذد TRAILER FOR HOT LINE TOOLS 1 تریلی خط گرم 65

 ػذد HOT STICK  TESTER 1 دستگاُ آزهایص استیىْا 66

 ػذد  GLOVE TESTER دستىص ػایكدستگاُ آزهایص  67

 ػذد ROPE BLOCK 2 ضیارُ 3چرخ طٌاب  68

 ػذد POLYPROPYLENE  ROPE 50 12طٌاب ػایك ًورُ  69

 ػذد POLYPROPYLENE  ROPE 100 14طٌاب ػایك ًورُ  70

 ػذد TREE TRIMMER 1 ضاخِ تردستِ ػایك ّیذرٍلیه لاتل ًصة رٍی خَدرٍ 71

 

 هَرد ًیاز:ّـ( ًیرٍی اًساًی 

 ًفزسیوثاى آهَسش دیذُ خظ گزم ٍ یه ًفز سیوثاى راًٌذُ 3یه ًفز تىٌیسیي )سزپزست ( 

 

 (1یه )سطح دلیات فرهاى از ًسوػ

ّای ضَد ٍ سیوثاى خظ گزم پس اس عی آهَسشیك سثه استفادُ هیادر ایي سغح اس تاالتزّای تَم ػ

تا استفادُ اس اتشارّایی هاًٌذ دستىص ػایك، آستیي  السم ٍ اخذ گَاّیٌاهِ هؼتثز خظ گزم فزهاى اس ًشدیه،

 ت تؼزیف ضذُ را اًجام دّذ.اتَاًذ ػولیػایك ٍ ... ٍارد حزین الىتزیىی ضذُ ٍ هی

ّای ّای تَسیغ تزق والى ضْزّا )ضزوتتَاًٌذ در ضزوتّا هیالسم تِ تَضیح است وِ ایي گزٍُ

ٍ تزًاهِ واری خَد را تِ صَرت سفارش وار  ش(؛  تحت یه هذیزیت ٍاحذ هطغَل تِ وار ضذُوهتوز

 تٌظین ٍ اجزا ًوایٌذ.   )عثك فزم پیص تیٌی ضذُ( اس ٍاحذّای اجزایی دریافت،

ّای غیز هتوزوش( ًیش در ّز ضْزستاى یه گزٍُ خظ گزم تِ ّای تَسیغ تزق استاًی )ضزوتدر ضزوت

ت هَرد ًیاس هستمز گزدیذُ  ٍ تا ًظارت یز ّوزاُ یه دستگاُ تاالتز تَم ػایك سثه ٍ سایز لَاسم ٍ تجْیشا

ًجام وار اتزداری  ضْزستاى هزتَعِ ًسثت تِ تزداری ضزوت ٍ تحت ًظز  هستمین تْزُهستمین هؼاًٍت تْزُ

 ّای خَاستِ الذام ًوایذ. در راستای حذف ٍلفِ

 



 ّا:الف( داهٌِ فؼالیت

تاسٍ تست جوپز تِ هٌظَر اجزای اًَاع ػولیات )اصالح ٍ تؼَیض تزلگیز، وات اٍت فیَس، تمَیت ٍ  – 1

 تؼَیض تزاًسفَرهاتَرّای َّایی ٍ ...(

 ّای ته پیچِ، دٍ پیچِ ٍ تثذیل آًْا تِ تَش.آچاروطی تست – 2

 اصالح ٍ تؼَیض جوپزّای غیز استاًذارد. – 3

 دار.اًَاع تَش سدى رٍی سین خظ تزق – 4

 ل در ساٍیِ، وططی پزچوی ٍ ...(تسَسًی دٍ تؼَیض اًَاع همزُ )سَسًی هیاًی، تطماتی اًتْایی، – 5

 تؼَیض اًَاع وزاس آرم)صلیثی ، پزچوی، وٌسَلی، ًاٍفَتی، جٌالی ٍ ...( – 6

 دار.ّای ضثىِ تزقآٍری ٍ اصالح هْار پایِجوغ ًصة، – 7

 ب( هطخصات فردی ًیرٍی وار:

 دیپلن تزق(  ن تحصیلی حذالل دیپلن )تزجیحاًداضتي هذر -

 ّای تَسیغ سال وار اجزایی تا ضثىِ 3الی  2ساتمِ حذالل  -

 (1گذراًیذى حذالل یه دٍرُ آهَسضی فزهاى اس دٍر )سغح  -

 ّای آهَزضی هَرد ًیاز:ج( سرفصل

 ساػت 15        ایوٌی خظ گزم -

 ساػت 18     آضٌایی تا لَاسم خظ گزم فزهاى اس ًشدیه -

 ساػت 15     ّای خظ گزم فزهاى اس دٍرهزٍر فؼالیت -

 ساػت 18    تٌذی فاسّا ٍ ولیِ تجْیشات رأس پایِرٍش ػایك -

 ساػت 15      تؼَیض اًَاع همزُ ػثَری  -

 ساػت 22       تؼَیض اًَاع همزُ اًتْایی -

 ساػت 12       تؼَیض اًَاع هیل همزُ -

 ساػت 22       تؼَیض اًَاع وزاس آرم -

 ساػت 22 تزاًسفَرهاتَر ٍس رواتل تِ ضثىِ دٍ هذارُ تاسٍ تست جوپز ضثىِ اًطؼاتی ، -

 ساػت 15        تٌظین فلص خظ -

 ساػت 15     اصالح ٍ تؼَیض جوپز )آچاروطی ٍ ًصة( -



 ساػت 12    دارپان ساسی اضجار درگیز تا ضثىِ تزق

 یساػت ػول 158ساػت ًظزی ٍ  33هذت دٍرُ: 

 آضٌایی داضتِ تاضذ.  2ٍ  1حاضز در ایي دٍرُ تایستی تالَاسم خظ گزم فزهاى اس دٍر سغح  دفز :تذوز

 

 د( اتسار ٍ تجْیسات هَرد ًیاز:
 

 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 ػذد BUCKET TRUCK 1 تاالتر تَم ػایك سثه 1

 ػذد BUCKET 1 تاوت ػایك 2

 ػذد CONDUCTOR COVER 6 ك سینایپَضص ػ 3

 ػذد INSULATOR COVER 3 پَضص ػایك همرُ سَزًی 4

 ػذد CROSSARM COVER 2 راس آرموپَضص ػایك  5

 ػذد POLE COVER 3 ساًتیوتر 30پایِ  پَضص ػایك 6

 ػذد DEADEND INSULATOR COVER 3 پَضص ػایك همرُ اًتْایی 7

 ػذد RIB GRIP CONNECTOR AND LINE HOSE 4 پَضص ػایك الستیىی سین 8

 تختِ  BLANKET 10 ساًتیوتر 90×90پتَی ػایك  9

 ػذد JAW OR CLAMP PIN 20 گیرُ پتَی ػایك 10

 دستگاُ NYLON RATCHET HOIST 2 ایچرخ زًجیر تسوِ 11

 دستگاُ ROPE BLOCK 2 ضیارُ پالستیىی 3چرخ طٌاب  12

 ػذد mm120-70 WIRE GRIP 2هیلییوتر هرتغ  10لَرتاغِ  13

 ػذد mm70-35 WIRE GRIP 2هیلیوتر هرتغ  73لَرتاغِ  14

 دستگاُ HAND LINE 1 ٌّذالیي 15

 دستگاُ HYDRAULIC PRESS 2 پرس ّیذرٍلیه دستی 16

 تختِ GROUND CLOTH 2 هتر 2×3زیراًذاز  17

 تختِ cm100×100  CARPET INSULATION 5فرش ػایك  18

 ػذد WIRE CUTTER 1 لیچی دستِ ػایك 19

 جفت RUBBER GLOVES 3 3والس ویلٍَلت 20ك ایدستىص ػ 20

 جفت PROTECTOR GLOVES 3 چرهی رٍوص هحافظ دستىص 21

 جفت RUBBER SIEEVE & FROM FIT HARNESS 3 2والس آستیي ٍ ضاًِ تٌذ ػایك 22

 دستگاُ PLATT FORM 1 هتری ثاتت ٍ هتحرن 1سىَی ػایك  23

 دستگاُ BODY EARTH 1 تاالتر )اتصال تذًِ( ارت تذًِ 24

 رضتِ TEMPORARY JUMPER 2 جوپر ػایك هَلت 25

 ػذد INSULATED HANGER 1 ًگْذارًذُ ػایك جوپر 26

 ػذد BOX WAENCH 8 آچار تىس پایِ تلٌذ 27

 



 

 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 ست RATCHET WRENCH 2 آچار جغجغِ)دستِ تىس( 28

 ست BOX WRENCH 1 آچار ریٌگی 29

 ػذد OPEN – END WRENCH 3 وَچه( –هتَسط  –آچار فراًسِ )تسري  30

 ػذد TUBE WRENCH 1 آچار لَلِ گیر 31

 ػذد INSULATED HANDLE PLIERS 1 اًثردست دستِ ػایك 32

 ػذد SCREW DRIVER 3 وَچه( –هتَسط  -پیچ گَضتی )تسري  33

 ػذد HAMMER 1 چىص 34

 ػذد HACK  SAW 1 ارُ آّي تر تا وواى ارُ 35

 ػذد PRUNING SAW 1 ارُ چَب تری  36

 ػذد TOOL BAG 3 سطل اتسار 37

 ػذد TOOL BAG 3 ویسِ اتسار 38

 دستگاُ HYDRAULIC PRESS 1 پرس ّیذرٍلیه لاتل ًصة رٍی تاالتر 39

 

 ّـ( ًیرٍی اًساًی هَرد ًیاز:

)سزپزست(، دٍ ًفز سیوثاى آهَسش دیذُ خظ گزم، یه ًفز سیوثاى راًٌذُ )اپزاتَر تاالتز یه ًفز تىٌسیي 

 تَم ػایك(

 

 (2ػولیات فرهاى از ًسدیه )سطح

در ایي سغح اس ػولیات فزهاى اس ًشدیه، گزٍُ هجْش تِ تاالتزتَم ػایك ًیوِ سٌگیي)ته تسىتی یا دٍ 

ّا ًَػاً وارّای ًوایذ. تِ ایي گزٍُرا ّوزاّی هیتسىتی( تَدُ ٍ در صَرت لشٍم الیي تزان ّن آًْا 

ضَد ٍ افزاد ایي گزٍُ وِ اس افزاد آهَسش دیذُ ٍ دارای گَاّیٌاهِ هؼتثز سٌگیي ٍ ًیوِ سٌگیي ارجاع هی

ّای فطار تَاًٌذ ولیِ خذهات ضثىِتاضٌذ تا هْارت فٌی خَد هیخظ گزم فزهاى ساًشدیه ٍ دٍر هی

 دار اًجام دٌّذ.زقهتَسظ َّایی را تِ صَرت ت

 ّا:الف( داهٌِ فؼالیت

 آٍری اًَاع تجْیشات حفاظتی ٍ جذا وٌٌذًُصة ٍ جوغ – 1

 سیز ضثىِ ته هذارُ  آٍری پایِ هیاًی تا هتؼلمات،ًصة ٍ جوغ – 2

 سیز ضثىِ دٍ هذارُ ًصة ٍ جوغ آٍری پایِ هیاًی تا هتؼلمات ، – 3

 رفغ حزین(تثذیل وزاس آرم صلیثی تِ یه عزفِ)تزای  – 4



 تثذیل ضثىِ ػثَری تِ پایِ دٍ عزف اًتْایی )سىطي( – 5

 تثذیل پایِ دٍ عزف اًتْایی )سىطي( تِ ضثىِ ػثَری – 6

 ب( هطخصات فردی ًیرٍی وار:

ولیِ افزادی وِ آهَسش فزهاى اس ًشدیه سغح یه را گذراًیذُ ٍ اس ساتمِ وار ٍ تجزتِ تیطتزی  -

 تاضٌذ. تزخَردار هی

 ّای آهَزضی هَرد ًیاز:ج( سرفصل

 ساػت 18    ی خظ گزم ٍ چٌذ ًوًَِ گزُ ٍ وارتزد آًْا ٌایو -

 ساػت 24    سًشدیه سغح یهاهزٍر درس ٍ هغالة فزهاى  -

 ساػت 18    آٍری تجْیشات حفاظتی ٍ جذا وٌٌذًُصة ٍ جوغ -

 ساػت 24    ًصة پایِ هیاًی تا هتؼلمات سیز ضثىِ ته هذارُ -

 ساػت 18    ِ هیاًی تا هتؼلمات سیز ضثىِ ته هذارُآٍری پایجوغ -

 ساػت 24     ًصة پایِ هیاًی تا هتؼلمات سیز ضثىِ دٍهذارُ -

 ساػت 18    آٍری پایِ هیاًی تا هتؼلمات سیز ضثىِ دٍ هذارُجوغ -

 ساػت 18    تثذیل وزاس آرم صلیثی تِ یه عزفِ )رفغ حزین( -

 ساػت 24    اًتْایی )سىطي( تثذیل ضثىِ ػثَری تِ پایِ دٍ عزف -

 ساػت 24    تثذیل پایِ دٍ عزف اًتْایی )سىطي ( تِ ضثىِ ػثَری -

 ساػت ػولی 192ساػت ًظزی ٍ  18هذت دٍرُ: 

 د( اتسار ٍ تجْیسات هَرد ًیاز:

 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 دستگاُ BUCKET TRUCK 1 تاالتر تَم ػایك ًیوِ سٌگیي 1

 دستگاُ LINE TRUCK 1 سٌگیي كایالیي تران تَم ػ 2

 جفت RUBBER GLOVES 6 3والس دستىص ػایك خط گرم تا واٍر هرتَطِ 3

 دست FORM FIT HARNESS 5 2والس آستیي ضاًِ تٌذ ػایك تا واٍر هرتَطِ 4

 سری SNATCH BLOCK HAND LINE HOOK 2 پَلی ٍ لالب ٌّذالیي ٍ لالب ایوٌی 5

 ػذد POPE BRACKET SNUBBING 2 آٌّیپٌجِ  6

 ػذد CROSSARM TOOL HANGER 4 ًگْذارًذُ اتسار رٍی وراس آرم 7

 ػذد SPIRAL LINK STICK 3 اّرم وططی حلسًٍی دستِ ػایك 8

 



 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 ػذد LINK STICK HEAD 2 اّرم وططی هستمین 9

 ػذد CONDUCTOR COVER 6 ػایك سین 10

 ػذد RIB GRIP CONNECTOR AND LINE HOSE 6 پَضص ػایك الستیىی سین 11

 دستگاُ NLON RATCHET HOIST 3 ایچرخ زًجیر تسوِ 12

 ػذد INSULATOR COVER 4 تلٌذ 1ػایك همرُ فرهاى از ًسدیه ًَع  13

 ػذد INSULATOR COVER 4 وَتاُ 2ًسدیه ًَع  ازػایك همرُ فرهاى  14

 ػذد INSULATOR COVER 4 تلٌذ 1دٍر ًَع  ازػایك همرُ فرهاى  15

 ػذد INSULATOR COVER 4 وَتاُ 2دٍر ًَع  ازػایك همرُ فرهاى  16

 ػذد INSULATOR COVER 4 ػایك همرُ هخصَظ همرُ چیٌی 17

 ػذد INSULATOR COVER 4 ػایك همرُ هخصَظ همرُ سیلیىَى 18

 ػذد DEADEND COVER 4 اًتْایییػایك همرُ وططی  19

 ػذد CROSSARM COVER 3 ػایك وراس آرم 20

 ػذد CUTOUT COVER 4 ػایك وات اٍت فیَز 21

 تختِ GROUND CLOTH 2 هتر 2×3زیراًذاز  22

 تختِ cm BLANKET 10 90«90پتَی ػایك  23

 تختِ cm100×100 CARPET INSULATION 5فرش ػایك  24

 ػذد INSULATED HANGER 2 ًگْذارًذُ ػایك 25

 ػذد TEMPORARY JUMPER 3 هتری 3 جوپر ػایك هَلت 26

 ػذد TEMPORARY JUMPER 1 هتری 5 جوپر ػایك هَلت 27

 سری AUXILIARY ARM THREE PHSE ARM 2 تازٍی ووىی واهل 28

 ػذد WIRE HOLDER 2 سین گیر ػایك 29

 ػذد JAW OR CLAMP PIN 20 گیرُ پتَی ػایك 30

 ػذد mm300 POLE COVER 30 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 31

 ػذد mm600 POLE COVER 60 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 32

 ػذد mm800 POLE COVER 180 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 33

 ػذد mm1200 POLE COVER 1/20 cm 2ل ٍَ ط mm230ػایك پایِ تِ لطر 34

 ػذد mm1800 POLE COVER 1/80 cm 2ل ٍَ ط mm230پایِ تِ لطرػایك  35

 ػذد PLAT FORM 2 ًَع گرداى mm 1200سىَی ػایك  36

 ػذد PLAT FORM 2 ًَع ثاتت mm 1000ك ایسىَی ػ 37

 ػذد HAMMER 2 چىص 38

 ػذد HACK SAW 2 ارُ آّي تر 39

 ػذد SCREW DRIVER 2 پیچ گَضتی 40

 ػذد SKINNINIG KNIFE 2 چالَ 41

 ػذد BOX WRENCH 8 آچار تىس پایِ تلٌذ 42

 



 واحد مقدار مورد نیاز نام ابسار و تجهیسات ردیف

 ست RATCHET WRENCH 2 آچار جغجغِ)دستِ تىس( 43

 ست BOX WRENCH 1 آچار ریٌگی 44

 ػذد OPEN-END WRENCH 3 وَچه( –هتَسط  –آچار فراًسِ )تسري  45

 ػذد WRENCH TUBE 2 آچار لَلِ گیر 46

 ػذد INSULATED HANDLE PLIERS 2 اًثردست دستِ ػایك 47

 ػذد WIRE CUTTER 2 لیچی دستِ ػایك )سین چیي 48

 ػذد ROLLER LINK STICK 1 اّرم وططی ریلی دستِ ػایك 49

 ػذد STRAIN LINK STICK 3 fi 1 اّرم وططی ریلی دستِ ػایك 50

 ػذد WIRE GRIP 3 70 – 120سین گیر لَرتاغِ ترای سیوْای  51

 ػذد WIRE GRIP 3 35 – 70سین گیر لَرتاغِ ترای سیوْای  52

 دستگاُ AUXILIARY ARM THREE PHSE ARM 1 تازٍی ووىی لاتل ًصة رٍی تَم ػایك 53

 دستگاُ HOT STICK TESTER 1 دستگاُ آزهایص استیىْا 54

 دستگاُ GLOVE TESTER 1 دستىص ػایكدستگاُ آزهایص  55

 سری ROPE BLOCK 3 ضیارُ 3طٌاب خ چر  56

 هتر POLYPROPYLENE ROPE 150 12طٌاب ػایك ًورُ  57

 هتر POLYPROPYLENE ROPE 200 14طٌاب ػایك ًورُ  58

 ػذد TOOL BAG 3 ویف )سطل( اتسار 59

 دستگاُ HYDRAULIC PRESS ELECTRICAL 3 پرس ّیذرٍلیىی ترلی 60

 دستگاُ HYDRAULI PRESS 1 پرس ّیذرٍلیىی لاتل ًصة رٍی تاالتر 61

 ّـ( ًیرٍی اًساًی هَرد ًیاز:

ٌسیي )سزپزست(، چْار ًفز سیوثاى آهَسش دیذُ خظ گزم، یه ًفز سیوثاى راًٌذُ )اپزاتَر ىیه ًفز ت

 ًٌذُ الیي تزان(اتاالتز تَم ػایك(؛ یه ًفز سیوثاى راًٌذُ )ر

ّای سٌگیي دی هٌاسة اس گزٍُاتؼذ ّای هختلف،ر ضزوتای حجن واتَضیح است وِ تز هثٌالسم تِ 

ّای لثلی تِ هحل وار هَرد ًظز اظ هستمز ضذُ ٍ ػٌذاللشٍم تزاساس تزًاهِخضًَذ ٍ در ًماعی هجْش هی

ّا در چٌذ ضْز هْن هستمز تَدُ ٍ در ّای تَسیغ استاًی هوىي است ایي گزٍُگزدًذ. در ضزوتیهاػشام 

 صَرت لشٍم تِ ضْزّای دیگز اػشام گزدًذ. 


