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 فعالیت شرح 
 فعالیت) بیمه از دریافتی های الحاقیه با داد قرار طرف بیمه به شرکت های نامه تطبیق•

 (یزد استان برق نیروی توزیع شرکت بیمه حوزه در

 بدین کار نحوه.میگرفت صورت درمان کارشناس و سالمت کارشناس توسط نیز امر این
 برای که(1/5/99) سینا بیمه با قرارداد عقد تاریخ از شرکت های نامه تمام که بود صورت

  شرکت در بنده که تاریخ ان تا بیمه سوی از دریافتی های الحاقیه و بود شده ارسال بیمه
  دریافتی های الحاقیه با ها نامه تطبیق و حسابرسی وظیفه بنده و شد داد بنده به بودم

  دربرگیرنده میکرد ارسال سینا بیمه به شرکت که هایی نامه.بودم هرنامه با متناظر
 بیمه حق هزینه و (تکفل تحت غیر یا تکفل تحت)شرکت به شده اضافه افراد لیست

  هزینه دریافت و درمانی بیمه از شده حذف افراد لیست مقابل طرف از و آنها پرداختی
 .باشد می آنها بیمه حق

 :باشد می مختلف های صورت به درمانی بیمه در شده اضافه افراد
 (کارمندان شده متولد پسر یا دختر فرزند)شده متولد افراد-1
 ازدواج-2
  منتقل برق توزیع شرکت به فاضالب و اب شرکت از کارمندی مثال عنوان به)انتقالی-3

 (است شده
 ...و
 

 :باشد می زیر صورت به درمانی بیمه از شده حذف افراد همچنین
 (تکفل تحت غیر تکفل،افراد تحت اصلی،افراد شده بیمه)فوت-1
 بازنشنستگی-2
 (شد خواهد او از بیمه سلب باعث تکفل تحت پسر رفتن سربازی)سربازی-3
 (شد خواهد او از بیمه سلب باعث تکفل تحت دختر ازدواج)ازدواج-4
 ...و

 :آنها خانواده و پرسنل سالیانه بیمه حق ی هزینه
  هزارتومان409      (شرکت کارمند)اصلی شده بیمه هزینه-1
  تومان هزار100      (فرزند یا همسر) «تکفل تحت»مرتبط شده بیمه هزینه-2
 تومان هزار125      (مادر یا پدر) «تکفل تحت»مرتبط شده بیمه هزینه-3
      (... و تکفل تحت غیر مادر یا پدر)«تکفل غیرتحت»مرتبط شده بیمه هزینه-4

 هزارتومان225
 : نکات

 .باشد می نفر هر ازای به مبالغ از هریک بیمه حق هزینه محاسبات در-
  نظر در ثابت هزارتومان،مبلغ409 مبلغ بیمه حق محاسبه برای بیمه حق محاسبات در-

  مبالغ سایر از اصلی شده بیمه از اعم خانواده اعضای تک تک برای و شود می گرفته
  توضیخ موضوع این مورد در بیشتر ادامه در.میشود گرفته نظر در قرارداد مطابق مذکور
 .داد خواهم

  نظر در زمانی از را حسابرسی و دریافتی یا پرداختی بیمه،مبالغ حق محاسبات در-
 شده حذف بیمه لیست از یا شده بیمه لیست وارد نظر مورد فرد که میگیریم

 : بیمه هزینه محاسبه نحوه
-اصلی شده بیمه خود و تکفل تحت افراد برای هزارتومان100- ثابت هزارتومان 409      

  تحت مادر یا پدر برای هزارتومان125-تکفل غیرتحت مادر یا پدر برای هزارتومان 225
 تکفل

 :مثال عنوان به
  لیست یک کردن اضافه جهت کرده ارسال 1399 ابان ماه در بیمه به ای نامه شرکت

  (تکفل تحت)حیدری علی های نام به.باشد می شده متولد فرزند نفر دو شامل لیست.
 جواد فرزند (تکفل تحت)حیدری السادات زینب و (اصلی شده بیمه)حیدری جواد فرزند

  قرارداد اینکه فرض با.باشد می 8/9/99 هم بیمه الحاقیه تاریخ.(اصلی شده بیمه)حیدری
 باشد 31/12/99 تا 5/1/99 تاریخ از یکساله اعالمی تاریخ طبق شده ذکر بیمه با شرکت

 :میکنیم محاسبه اینگونه را لیست به شده اضافه نفر این بیمه حق ما
  از مانده باقی های ماه ضربدر مالیات درصد9 ضربدر100 *2=تکفل تحت دونفر

 باقی ماه پنج نفر دو این باشد،پس می 8/9/99 الحاقیه تاریخ چون مثال این در)قرارداد
 (شوند مند بهره بیمه خدمات از توانند می را مانده

 :نهایی محاسبه
1090000=1.09*5*200000 

 بیمه به دونفر این بیمه حق برای هزارتومان نود و میلیون یک مبلغ باید شرکت یعنی
 .کند پرداخت

 نتایج-2
  انواع با و کردم فعالیت بیمه های حوزه در برق توزیع شرکت در کارآموزی زمان مدت در

 .شدم آشنا ... و ها نگاری حوزه،نامه این های ها،فرایند ،حسابرسی بیمه قرارداد
 

 شده و نتایج شرح فعالیت انجام   

 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
 دکتر شریفی:امید مصدق منشادی   استاد:دانشجو 

عکس  
 دانشجو

 چالش های صنعتی موجود/ کاستی ها               

 ،بند بیمه درست پاسخگویی و مشکل این رفع برای شرکت و بیمه بین قرارداد در باید-1
   .شود تنظیم تهیه شرکت سوی از سختگیرانه قرارداد های

 است اندک بسیار فعلی وضعیت در اجتماعی تامین بیمه های پوشش اینکه به توجه با-2
 های بیمارستان در جراحی عمل یا و شدن بستری به مربوط های مثال،هزینه برای)

  تامین قانون در مذکور ای بیمه های حمایت یا میشود توصیه (نمیگردد شامل را خصوصی
 عالوه که گردند مکلف کارفرمایان کلی طور به و ها شرکت اینکه یا و یابد افزایش اجتماعی

 .نمایند اخذ ایشان برای نیز تکمیلی بیمه ، خود پرسنل برای اجتماعی تامین بیمه اخذ بر
 

 ساختمانی پیمانکاران مثال، برای ها شرکت از بسیاری اینکه به توجه با میرسد بنظر-3
 های جریمه و ها مجازات میگردد پیشنهاد نمایند نمی بیمه را خود کارگران و ،پرسنل

 اجرای بر نظارت ایضا و گردیده تشدید اجتماعی تامین و کار قوانین از تخلف به مربوط
 .یابد افزایش نیز قوانین صحیح

 

 پیشنهادها برای رفع چالش ها/دستاوردها             

 است قانون اجرای عدم سالمت و درمانی های بیمه  چالش مهمترین -1
 اجتماعی تامین بیمه های پوشش بودن ناچیز -2
 ...و و ،پیمانکاران پرسنل از شماری نکردن بیمه-3

 کارآموزیخالصه   

 محل کارآموزیمعرفی   

 تولید/ ساخت مراحل فرآیند   

 .میکنیم اشاره کاری مرکز در کاراموز توسط شده انجام خدمات انواع به بخش این در* 
 در واقع یزد، استان برق نیروی توزیع شرکت در شهریور 5 لغایت مرداد 1 تاریخ از اینجانب

 :ام بوده مشغول ذیل های فعالیت به مدت این در .ام بوده کار به مشغول قائم منتظر بلوار
   بیمه و شرکت بین قرارداد با تطبیق و پرسنل درمان دفترچه های نسخه دریافت •
   بیمه از دریافتی های الحاقیه با داد قرار طرف بیمه به شرکت های نامه تطبیق •
  های شهرستان و استان توزیع شرکت پرسنل درمانی خدمات بیمه های دفترچه تمدید •

 استان
   شرکت پرسنل درمانی خدمات بیمه های دفترچه تعویض و درخواست •
بیمه و شرکت بین قرارداد با تطبیق و پرسنل درمان دفترچه های نسخه دریافت 

  شرکت پرسنل که بود صورت بدین کار نحوه و میگرفت انجام شرکت درمان دفتر در امر این
  بررسی را ها آن باید ما میکردند ارائه ویزیت مبلغ دریافت برای که هایی نسخه ،تمامی توزیع
  ثبت بیمه سامانه در و میکردیم دریافت را آن بود بیمه مقرارت و قوانین مطابق اگر و کرده

 به الزم.میشد واریز شخص ان حساب به کاری روز 3 حداکثر تا نظر مورد مبلغ و میکردیم
   .بود سینا برق،بیمه توزیع شرکت داد قرار طرف بیمه شرکت است ذکر
شد داده توضیح دوم مورد. 
های شهرستان و استان توزیع شرکت پرسنل درمانی خدمات بیمه های دفترچه تمدید 

 استان
 جدید قرارداد تمدید یا جدید قرارداد عقد از پس.میگیرد صورت درمان دفتر در نیز کار این

  شرکت سپس و کند ارسال شرکت به را خود تاییدی مهر است موظف بیمه،بیمه با شرکت
 ...و رسمی،خدماتی،پیمانکاری از اعم شرکت پرسنل تمامی به مربوطه مهر دریافت از پس

 تا کنند مراجعه درمان اتاق به شان خانواده و خود های دفترچه تمدید برای که میدهد پیامک
 نشود ایجاد انها درمانی خدمات دریافت در مشکلی

شرکت پرسنل درمانی خدمات بیمه های دفترچه تعویض و درخواست 
 برای درمان اتاق به میشود تمام انها دفترچه های برگه که هنگامی به توزیع شرکت پرسنل 

  کد ثبت از پس درمان کارشناس سپس.کنند می مراجعه خود بیمه دفترچه تعویض
  و بر هزینه کمی امر این.دهد می دفترچه تقاضای و گیرد می تماس بیمه کارشناس پرسنلی،با

  وقتی که صورت بدین. میگیرد صورت(روز یک حداقل)طوالنی نسبت به زمانی مدت در
  راننده دیگر طرفی از.میکند تلف زمان ساعت 5الی4 ،بیمه میشود داده دفترچه درخواست

  موضوع این که برگردد دوباره و رفته مذکور بیمه شرکت به دفترچه تحویل برای باید شرکت
  و رفت بار 4تا3 روزی میانگین)شود می برق توزیع شرکت در اضافی های هزینه باعث

 .(برگشت
 
 
 
 
 

 یزد استان برق نیروی توزیع شرکت•
 از (کرد پیدا وظیفه و نام تغییر  نیرو وزارت به بعدها که) برق و آب وزارت تشکیل آغاز

  برق منظور به که 1315 ماه مهر پنجم و بیست مصوب تهران برق موسسه نامه نظام اولین
 آبیاری بنگاه تاسیس اجازه قانون و بود؛ شده تاسیس تهران شهر معابر و منازل به رسانی
  کشور آبیاری امور اصالح و توسعه اش وظیفه که 1322 سال اردیبهشت نه و بیست مصوب

 وزارت  که  1342 سال تا مشروطه  از پس  دولت  اداری  ساختار وضعیت  .آمد وجود به بود؛
  و برق و آب  امور به  مربوط تمرکز ضرورت  که  بوده  بگونه ای  همیشه   تأسیس شد، برق  و آب 

 مخزنی سدهای تاسیسات آمدن وجود  به .می شد  احساس  منسجم مجموعه  یک  در انرژی 
  برق انتقال اجرای قانون (...و رود، زرینه درودزن، لتیان، الر،) کشور مختلف نقاط در

  و رسانی آب مسئله  متکفل  که  دستگاه  چندین   وجود و(2/3/1339)هوایی خطوط ازطریق
 بنابراین، . است نبوده  جامعه  معضالت  حل   راهگشای  هیچگاه نیز  بوده اند رسانی برق

  و برق آب، های بخش در زیربنایی امور در دولت مؤثرتر دخالت  که  جدیدی  های  دیدگاه
 دستگاههای  از وسیعی  طیف  آمدن  بوجود سبب  همچنان  دانست؛ می ضروری را انرژی

  وآب برق تامین مسئله  به  نحوی  به  که  گردید مشترک  و موازی اجرایی 
 این که بود این اساسی مشکل اما .بودند مشغول (مصارف سایر و آشامیدنی،کشاورزی)

 این دلیل همین به .نبودند برخوردار خاصی هماهنگی و انسجام و نظام از ها دستگاه
  خدمات ارایه وظایف بتواند که سازمان یک تاسیس با تا داشت برآن را دولتمردان معضل

  منجر نهایت در تفکر همین و کنند موافقت بگیرد؛ برعهده کشور درسراسر را برق و آب
     .شد برق و آب  وزارت  به تأسیس 

 نقطه واقع در 1342 اسفند وششم بیست مصوب وبرق آب وزارت تاسیس قانون الیحه 
  هم و داشتند برق و آب کنندگان مصرف هم که بود هایی سرگردان تمامی به پایانی

 .کردند می فعالیت زمینه دراین که هایی شرکت
  مدیریت .باشد می جامعه برای برق تامین در اساسی حوزه سه شامل کشور برق صنعت
 و فسیلی سوختهای از استفاده جمله از مختلف روشهای به را برق تولید وظیفه برق، تولید

  عهده بر  ای هسته انرژی و خورشید باد، انرژی جمله از پذیر تجدید و نوین های انرژی یا
 .دارد
 شرکت عهده بر شهرها داخل به نیروگاه از قوی فشار برق انتقال وظیفه برق، تولید از پس
 در مگاوات 5 باالی مصرف با مشترکین به رسانی خدمت که باشد می ای منطقه برق

  فشار به قوی فشار برق تبدیل آن از پس و باشد می ای منطقه برق شرکت وظایف محدوده
  در را آن شما که باشد می برق نیروی توزیع شرکتهای عهده بر کیلوولت 20 و ضعیف
 می مشاهده منازل در برق کنتورهای و معابر روشنایی و ترانس برق، تیرهای شمایل
 .نمایید

در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری بخشی از مسئولیتهای خود به واحدهای 
غیر دولتی همزمان با تشکیل شرکتهای توزیع برق استانی در سراسر کشور شرکت توزیع 

رسماً فعالیت خود را آغاز و در جهت رسیدن به  1371نیروی برق استان یزد در سال 
اهداف عالیه شرکت که سرویس دهی بهتر به مشترکین و متقاضیان جدید بوده است  

با عنایت به تغییر ساختار شرکت  . افتخار خدمتگذاری به مردم شریف استان یزد را دارد
توانیر و لزوم نظارت مستقیم شرکت توانیر بر عملکرد شرکتهای توزیع و بر اساس قانون  

رسما از  86/8/1استقالل شرکتهای توزیع ، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از تاریخ 
شرکت برق منطقه ای یزد منتزع شده و زیر نظر شرکت توانیر به انجام وظیفه ادامه می 

 .دهد 
 تولید/ساخت•

شرکت توزیع برق استان یزد با استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی پیمانکاری،  
دستگاه انواع   33786کیلومتر، شبکه فشار متوسط و فشارضعیف زمینی و هوایی،  39171

انواع چراغ را احداث و بهره برداری  526316پست و ترانسفورماتور زمینی و هوایی، 
شهرستان و  23مشترک در تعرفه های مختلف را در   1463497نموده و برق و روشنایی 

 .روستا تامین می نماید 1315
 

    

  گردیده منعقد یزد استان برق نیروی توزیع شرکت با که سینا بیمه قراردادهای بررسی از پس
 :بخش دو به را قرارداد مقابل طرف قبال در بیمه شرکت خدمات و تعهدات کلی طور به توان می

   عمومی خدمات ی ارائه-1
 تکمیلی بیمه عنوان تحت اختصاصی خدمات ارائه-2

 .نمود تقسیم
 خدمات و اجتماعی تامین قانون مطابق گر بیمه که است عمومی،تعهداتی خدمات ارائه از منظور

 های بیمارستان در معالجه های هزینه از درصدی پرداخت جمله از دهد انجام بایست می درمانی
 .دارو خرید تحصیل های هزینه از درصدی پرداخت یا و دولتی
  از فراتر گر بیمه که است تعهداتی از بخش آن ،(تکمیلی) اختصاصی خدمات ارائه از منظور
  پرداخت مثال برای.میدهد انجام گذار بیمه مقابل در درمانی خدمات و اجتماعی تامین قوانین
  تعهدات.خصوصی های بیمارستان در جراحی عمل یا و شدن بستری به مربوط های هزینه

 :میگردد تقسیم بخش دو به خود نیز تکمیلی اختصاصی
 پایه (تکمیلی)اختصاصی تعهدات(الف
 :از عبارتند موارد این

 و گامانایف قلب، آنژیوگرافی رادیوتراپی، ، درمانی شیمی جراحی، ، بستری هزینه های جبران    -1
 Day Care.و محدود جراحی مراکز و بیمارستان در سنگ شکن انواع

 برای نیاز مورد زمان مدت که می شود اطالق جراحی هایی به Day Care جراحی اعمال -تبصره
 .باشد روز یک از کمتر درمانی، مراکز در عمل از بعد مراقبت های

 (بیمارستان ها در) سال 70از باالتر و سال7زیر افراد همراه هزینه    -2
  مراکز در بیمه شده بستری شدن  به مشروط پزشکی فوریت های سایر و آمبوالنس هزینه    -3

 .معالج پزشک دستور طبق درمانی -تشخیصی مراکز سایر به بیمار نقل و انتقال یا و درمانی
 

 (اضافی)مازاد اختصاصی تعهدات(ب
 :از عبارتند موارد این

 نخاع و مرکزی اعصاب و مغز سرطان، به مربوط جراحی اعمال برای تعهدات سقف افزایش     -1
  مغز پیوند و کلیه پیوند کبد، پیوند ریه، پیوند قلب، گامانایف، ،(فقرات ستون دیسک به استثنای)

 .استخوان
 از نباید پوشش این در بیمه گر تعهد سقف .سزارین، و طبیعی از اعم زایمان هزینه های     -2

 .کند تجاوز بیمه گر قرارداد طرف بیمارستان های با توافق شده هزینه باالترین
 ناباروری و نازایی درمان مربوط به هزینه های پوشش ارائه زایمان، پوشش اخذ صورت در -1-2

  سقف حداکثرمعادل  IVFو میکرواینجکشن ،IUI، ZIFT، GIFT مرتبط، جراحی اعمال شامل
 .است مجاز آن از مستقل پوشش یک به صورت و زایمان تعهد
 نفر 250از و ماه 9 نفر، 250زیر گروه های برای بند این پوشش از استفاده جهت انتظار دوره -2-2
 .است انتظار دوره فاقد نفر 1000 باالی گروه های برای و ماه 6 نفر، 1000 الی

 :است پوشش قابل  ترتیب به این پاراکلینیکی هزینه های     -3
  ، آرآی ام اندوسکوپی، انواع اسکن، انواع ماموگرافی، سونوگرافی، هزینه های جبران -1-3

 دانسیتومتری اکو، استرس اکوکاردیوگرافی
 –اسپیرومتری) تنفسی تست آلرژی، تست ورزش، تست مربوط به هزینه های جبران -2-3

PFT)، عضله نوار  (EMG)، نوارعصب (NCV)، نوارمغز (EEG)، یا سیستومتری) نوارمثانه 
 چشم آنژیوگرافی قلب، هولترمانیتورینگ بینایی سنجی، شنوایی سنجی، ،(سیستوگرام

 یا پاتولوژی پزشکی، تشخیص آزمایش های شامل آزمایشگاهی خدمات هزینه های جبران -3-3
 فیزیوتراپی قلب، نوار رادیوگرافی، انواع پزشکی، ژنتیک و آسیب شناسی

 سهم بر مازاد صرفاً کشور مجاز داروهای فهرست براساس) دارو ویزیت، هزینه های جبران -4-3
 غیربستری موارد در اورژانس خدمات و (اول بیمه گر

 دندان پزشکی هزینه های جبران -5-3
  سالیانه که می شود پرداخت و محاسبه تعرفه ای براساس دندان پزشکی هزینه های -تبصره

  ابالغ بیمه شرکت های به و تنظیم بیمه، شرکت های هماهنگی با ایران بیمه گران سندیکای
 .می کند

 طبی تماس لنز و طبی عینک خرید مربوط به هزینه های جبران -6-3
 سمعک خرید مربوط به هزینه های جبران -7-3

  تشخیص به که مواردی در چشم انکساری عیوب رفع مربوط به جراحی هزینه های جبران     -4
 بینایی نقص مطلق قدر جمع یا آستیگمات دوربینی، نزدیک بینی، درجه بیمه گر معتمد پزشک

 .باشد بیشتر یا دیوپتر 3 ( آستیگمات نصف به عالوه دوربینی یا بینی نزدیک درجه) چشم هر
  بخیه، ختنه، گچ گیری، رفتگی، در و شکستگی مانند سرپایی مجاز اعمال هزینه جبران     -5

 درمانی لیزر و کیست تخلیه بیوپسی، لیپوم، اکسیزیون کرایوتراپی،
 (نفر 1000 باالی گروه های برای صرفاً) بدن طبیعی اعضای تهیه هزینه جبران      -6
 تأیید و معالج پزشک تشخیص به جراحی عمل از بعد بالفاصله که اوروتز تهیه هزینه      -7

 .باشد نیاز مورد بیمه گر معتمد پزشک
 زایمان پوشش داشتن به منوط جنین ناهنجاری های و بیماری ها تشخیص هزینه     -8
 

 پست دستگاه ساخت فرآیند
 ساختمانی عملیات(1

 .شود می اجرا ذیل بخش سه در ها فونداسیون اجرای برای ساختمانی عملیات
 نوع به بسته) آنها اندازه در که دارند مکعبی شکل و فرمت ها فونداسیون ست گفتنی

 .دارند تفاوت (شود نصب آنها روی بر است قرار که تجهیزاتی
 محوطه تجهیزات فونداسیون اجرای (الف

  ،(بریکر)قدرت کلید سکسیونر، پست، عایق قبیل از تجهیزاتی شامل محوطه تجهیزات
 .شود می گیر برق و ولتاژ ترانسفورماتور ، جریان ترانسفورماتور

 آتش دیوار ساخت و قدرت ترانسفورماتور فونداسیون اجرای (ب
 برق پست یک در که است تجهیزی ترین اصلی و ترین قیمت گران قدرت ترانسفورماتور

 

 .گیرد انجام الزم اقدامات و ها بینی پیش بایست می ازآن حفاظت برای لذا شودو می نصب
  که است بتنی دیوار یک دارد، قدرت ترانس و اندازه به بستگی آن اندازه و ارتفاع که آتش دیوار

  پیش ها ترانس از یکی برای انفجاری حادثه زمانی اگر تا شود می ریخته قدرت ترانس دو بین
 .نبیند آسیبی دیگر ترانس ، بیاید

 کابلی های کانال فونداسیون ساخت (ج
  و ها کابل تعداد به بسته آنها عمق که هستند هایی جوی مانند شکل لحاظ از کابلی، های کانال
 .شود می متفاوت آنها اندازه
  و تجهیزات بین ارتباطی های کابل دادن گذر برای که هستند مسیرهایی کابلی های کانال

 .گیرند می قرار استفاده مورد کنترل ساختمان و برق تابلوهای
 .باشد می ها کانال اصلی کارکرد برق کابلهای از حفاظت واقع در
 تجهیزات مستقرنمودن جهت ها سازه نصب (2
 .رسد می ها سازه نصب به نوبت ها فونداسیون سازی آماده با

  و شوند می داده سفارش گالوانیزه (LATTICE) هایی لتیس یا نبشی شکل به معموالً ها سازه
 .شوند می بندی سرهم یا مونتاژ برق، پست کارگاه محل در
 ها سازه روی محوطه تجهیزات نصب (3
 ها سازه روی ترانسفورماتور نصب (4
  مرتبط های سازه روی بر قدرت ترانسفورماتور و محوطه تجهیزات ها سازه نصب دنبال به

 .شوند می جایگذاری
 زمین سیستم اجرای (5

  خاک دل در تجهیز به  تجهیز و سازه به سازه را  روکش بدون و مسی سیمی زمین،  سیستم در
 .شود می داده عبور تجهیزات از یک هر کردن زمین برای
  اضالع با توری شبکه یک شبیه و شوند می متصل یکدیگر به محاسباتی طریق از ها سیم این

  و گیرند می قرار خاک متری نیم عمق در مسی شبکه این معموال.باشد می زمین زیر در بزرگ
 .شود می پوشیده بادامی های شن به موسوم های شن با آنها روی

 تجهیزات بین کشی کابل (6
  متصل هم به کابلی کانالهای از شده عبورداده های کابل طریق از تجهیزات مرحله، این در

 که اتصال نوع این بر عالوه .گردد می برقرار نیز برق تابلوهای با آنها ارتباط همچنین .شوند می
 و ها لوله طریق از برق پست تجهیزات گیرد می صورت تجهیزات بین «کنترلی ارتباط» جهت
  بین الکتریکی هدایت ارتباط از نوع این .شوند می متصل هم به نیز هوا از آلومینیومی های سیم

 وسیله طریق از مداری ارتباط .گویند می نیز «مداری ارتباط» آن به که کند می برقرار را تجهیزات
  خودش با مرتبط سیم یا لوله و دارد قرار تجهیزی هر باالی بر ای گیره شبیه که کالمپ نام به ای
 .شود می برقرار دارد، می نگه را
 تابلوها به تجهیزات ارتباط برقراری و برق تابلوهای نصب (7
 اندازی  راه و تست (8
  برق سویی از و هستند قیمتی گران تجهیزات برق پست در استفاده مورد تجهیزات که آنجا از

  و تجهیزات صحیح چینش از بایست می لذا شود، می محسوب خطرناک ها انسان برای کلی بطور
  و سالمت حفظ از اطمینان بر عالوه تا کرد حاصل اطمینان آنها ارتباط صحت و دقیق کارکرد
 .نمود جلوگیری نیز افراد برای احتمالی خطرات از تجهیزات کیفیت

  برق پست در برق یافتن جریان و اتصال از پیش اندازی راه و تست مرحله عوامل، این به توجه با
 .آید می شمار به ضروری

 نهادهای یا دولتی های شرکت غالب میرسد نظر به شده انجام های بررسی با
  پوشش تحت را خود خدمه و کارمندان ، بزرگ خصوصی های شرکت یا و عمومی

  به ... و ها کارگاه یا و خصوصی های شرکت که حالی در میدهند قرار تکمیلی بیمه
  تحت را خود خدمه و کارمندان و نموده اکتفا بیمه قوانین در مذکور های حداقل
 از برخی است ذکر به شایان البته.دهند می قرار اجتماعی تامین بیمه پوشش
 تامین قانون جمله از ای بیمه قوانین و کار قانون خالف بر پیمانکاران و ها شرکت

 .نمایند نمی بیمه را خود نیروهای و پرسنل ، اجتماعی
 


