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  یب یک لتر فعال تر یف کی ی ر یارگ ک ان، ”به یل یرضا جلیو عل  ی، ابوالفضل واحدمحمود رنجبر ان، ی سجاد سراج •

،“ kV-25 ین برق آه ستم راهیدر س  ی ه سراسر کق شده به شبیتزر یکیان هارمونیاهش جرک د به منظور  یجد

 1388آبان  27-25(، تهران، PSC2009برق )  یالملل نینفرانس بک ن  یست و چهارمیب

  

نترل و  ک ستم یس ی ساز  ادهی”پ  محمود رنجبر د محقق و  یراد، سع یمیروز قلعه، حسن ابراهی ر پیام •

-28ران، ی ران، تهران، ایا یون صنعتیاتوماس یالملل  نینفرانس ب ک ن ی ژنراتور،“ دوم  میکرو توربیننگ یتوریمان

 .1389بهمن  30

 ک یو ساخت  ی، ”طراح یقلعه و بنفشه همدان  امیر پیروزد محقق، یراد، سع  یمی، حسن ابراه محمود رنجبر  •

و   ستیب مه،“ یس  فاز سه ه قدرت سهکبه شب میکرو توربین ستم ی س کیتصال ا یبرا  kVA-85فاز  نورتر سه یا

 .1389آبان  19-17، تهران، (PSC2010برق ) یالملل نی نفرانس بک ن یپنجم

 مه ید نیلک کی یساز  ادهیو پ یفر، ”طراح  یشمیب ابر ید ادی، احمد آل احمد و سی ، محمد فرز محمود رنجبر  •

نفرانس ک ن  یست و پنجمی ،“ ب HVDCو  FACTSاربرد در ادوات ک ع جهت  یسر   یان باالیولتاژ و جر  یهاد

 .1389آبان  19-17ران، ی(، تهران، اPSC2010برق )  یالملل نیب

  یساز  ه یو شب ی ، ”طراحکو مسعود سرپا  ی، بنفشه همدانمحمود رنجبرد محقق، یراد، سع ی میحسن ابراه •

  یها  روگاهینفرانس نک ن یخت آن،“ دومو سا ینترلک مختلف   یها حالت ینورتر برایا  کینترل ک  ی استراتژ 

 .1388بهمن  29-28ران، یروگاه طرشت، تهران، ای(، نEPGC2ndبرق )

فاز   نورتر سه ینترل اک ان، ” یو تورج عباس ید محقق، بنفشه همدانیراد، سع  یمی، حسن ابراه محمود رنجبر  •

ن  یست و چهارمی ،“ بDSPز  با استفاده ا  میکرو توربینستم یس  کی یبرا  یا رهیرد جز کبا عمل  یلوواتیک  70

 .1388آبان  27-25ران، ی(، تهران، اPSC2009برق )  ی الملل  نینفرانس بک 
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99-
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 خرازی 
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شرکت انتقال گاز ایران، منطقه هفت  

 عملیات انتقال گاز 
 در حال اجرا  E ارتینگ و حفاظت صاعقه 

 خاتمه یافته  EP ارتینگ  یشگاه طبی آزما 1397

98-

1397 
 شرکت پاالیش گاز فجر جم 

گیری انرژی الکتریکی   اندازه

 های مسکونی  شهرک
E  خاتمه یافته 

99-

1398 
 شرکت پاالیش گاز فجر جم 

سیستم مانیتورینگ مدیریت 

 انرژی الکتریکی 
E  خاتمه یافته 

98-

1397 
 خاتمه یافته  E شبکه توزیع الکتریکی برداری نفت و گاز شرق   شرکت بهره

 خاتمه یافته  E ارتینگ و حفاظت صاعقه  بیمارستان شهید رجایی گچساران  1397

 خاتمه یافته  EPC گ ارتین شرکت به آب زیست  1396

 خاتمه یافته  EPC حفاظت صاعقه  دادگستری کل استان تهران 1396

 خاتمه یافته  EPC ارتینگ  مرکز پرورش اسب گراش  1396

1396 
تمع گاز  ج پاالیشگاه هفتم شرکت م

 پارس جنوبی 
 خاتمه یافته  I ارتینگ و حفاظت صاعقه 

1396 
ا،  االنبی  مصلی تهران، قرارگاه خاتم

 موسسه حرا، گروه تخصصی نوح)ع( 
 خاتمه یافته  I ارتینگ و حفاظت صاعقه 

1396 
 8شرکت انتقال گاز ایران، منطقه 

 ل گاز عملیات انتقا
 خاتمه یافته  E ارتینگ و حفاظت صاعقه 

96-

1395 
 خاتمه یافته  E شبکه توزیع الکتریکی بانک کشاورزی 



 

96-

1395 
 خاتمه یافته  E ارتینگ و حفاظت صاعقه  نژاد یت پاالیش گاز شهید هاشمک شر 

 خاتمه یافته  E حفاظت کاتدیک نژاد هاشمیت پاالیش گاز شهید ک شر  1395

 خاتمه یافته  E یکیالکتر شبکه توزیع  نژاد ت پاالیش گاز شهید هاشمیک شر  1394

 خاتمه یافته  E الکترونیک قدرت پژوهشگاه نیرو 1394

94-

1393 
 خاتمه یافته  S سیستم عایقی کابل  ان یش گاز پارسیالت پاک شر 

 :کار رفته برای تعیین نوع قراردادلیست کلمات مخفف به 

 E و مشاوره یمهندس یطراح •

 P زات ی تجه نیتام •

 C و نصب اجرا  •

 I ی بازرس •

 S استاندارد و دستورالعمل نیتدو •

 المللی  های ملی و بین مشارکت در تدوین استانداردها و دستورالعمل

( / سازمان  INEC) ران یا کی برق و الکترون یمل ته ی( / کمTC81حفاظت در برابر صاعقه ) یفن  تهیکم  سیرئ •

 کیبرق و الکترون ی مل تهیکم سیبه مدت سه سال )با حکم رئ  02/09/1398 خی از تار ران ی استاندارد ا یمل

 ( 19/09/1398مورخ  233269به شماره  ران یا

( / سازمان  INEC) ران یا کی برق و الکترون یمل ته ی( / کمTC81حفاظت در برابر صاعقه ) یفن  تهیکم  سیرئ •

 کیبرق و الکترون ی مل تهیکم سیبه مدت سه سال )با حکم رئ  05/07/1395 خی از تار ران ی استاندارد ا یمل

 ( 03/11/1397مورخ  253376به شماره  ران یا

/  IEC یالملل  ن یاستاندارد ب نیتدو یها  در کارگروه رانیا یاسالم  ی( جمهور EXPERTمتخصص ) ندهینما •

 یالدیم 2018حفاظت در برابر صاعقه، از سال  یفن ته یکم

از   ،ی شهرساز  راه، مسکن و قات یسازمان برنامه بودجه در مرکز تحق 110 هینشر دنظر یتجد ته یکم  عضو •

 تاکنون 1398اواخر سال 



 

سازمان نظام  یمرکز  یها در برابر صاعقه، مصوب شورا دستورالعمل حفاظت ساختمان نیکارگروه تدو ریدب •

 1395 زییبرق )دوره ششم(، پا یساختمان، گروه تخصص یمهندس

  یخاک، مصوب شورا ژهیو مقاومت و نیمقاومت الکترود زم ی ر یگ دستورالعمل اندازه نیتدو کارگروه  عضو •

 1395 زییبرق )دوره ششم(، پا یساختمان، گروه تخصص یسازمان نظام مهندس یمرکز 

نفت و گاز در   رهی ذخ  مخازن حفاظت –با عنوان ”وزارت نفت   رانیا یاستاندارد مل نیتدو ونیس ی کم  عضو •

 تاکنون 1398برابر صاعقه“ از سال 

صادر از اداره کل استاندارد    نامهیبر اساس گواه 10/03/1396 خ یاز تار ران یا  یاستاندارد مل نیتدو ریدب •

 1218/16استان تهران به شماره 

  یها سامانه –با عنوان حفاظت در برابر آذرخش  INSO-IEC 62793به شماره    یاستاندارد مل نیتدو ریدب •

 1396از سال  نیدر حال تدو ،یهشدار طوفان آذرخش

جهت کاهش خطر   یمنیا یها  ه یبا عنوان رو INSO-IEC/TR 62713به شماره    یاستاندارد مل نیتدو ریدب •

 1396از سال  نیدر خارج از سازه، در حال تدو

اجرا   ، یطراح ون،یفونداس  نیبا عنوان الکترود زم INSO-DIN 18014به شماره    یاستاندارد مل نیتدو ریدب •

 1397از سال  نیدر حال تدو ،یو مستندساز 

حفاظت در برابر   ستمیبا عنوان قطعات س INSO 18499به شماره  یاستاندارد مل دنظر یتجد/نیتدو ریدب •

 : 1398از سال  نیدر حال تدو ل،یقسمت به شرح ذ  8(، شامل ر ی( )برقگLPSCآذرخش )

o  قطعات اتصال ی : الزامات برا1قسمت 

o  ن یزم یو الکترودها ها یهاد ی : الزامات برا2قسمت 

o  یجداسازها ی : الزامات برا3قسمت   ( فواصل جرقهISG) 

o  ها  یهاد  یها کننده محکم ی : الزامات برا4قسمت 

o  ن یالکترود زم یرهای و درزگ یبازرس  یها حفاظ ی : الزامات برا5قسمت 

o  یها شمارنده ی : الزامات برا6قسمت ( ضربه آذرخشLSC) 

o  کردن  نی زم یبرا   یافزودن یها بیترک ی : الزامات برا7قسمت 

o  شده زولهی حفاظت صاعقه ا ستمی س ی قطعات برا ی : الزامات برا8قسمت 



 

  یها ستمی س قیعا  یابیو ارز یدانیم یها  آزمون یبرا  یو نگهدار  ی بردار   استاندارد بهره سینو شیپ هیته •

 1394 بهشتی(، اردIGS) رانیگاز ا   یکابل قدرت )نو و کارکرده(، استاندارد شرکت مل

  و فن  یمراکز ارتباط یو حفاظت صاعقه برا  یهمبند  ن،یزم یها  ستمیدستورالعمل س نیتدو کارگروه  عضو •

 1397از اسفند    نی(، در حال تدوIGS) رانیگاز ا یلاطالعات، استاندارد شرکت م یآور 

 المللی  ی ملی و بینها و سمپوزیوم  سمینار، کنفرانس ،همایشبرگزاری 

، مرکز 1395 رماهیت 31 ر، یگ  و صاعقه نی زم یها ستمیس  یتخصص ومیسمپوز  نینخست یهماهنگ ر یمد •

 عباسپور، تهران  دیدانشگاه شه یها شیهما

، مرکز 1395بهمن  7 ف،ی فشارضع یکیالکتر  تأسیسات یتخصص ومی سمپوز نی نخست ییاجرا ته یکم  عضو •

 عباسپور، تهران  دیدانشگاه شه یها شیهما

  یجانب شگاهیو حفاظت صاعقه همراه با نما نیزم یها  ستمی س ی الملل  نیب ومیسمپوز  ن یدوم ییاجرا ریدب •

(7EC ISELPS 2017) ،9  تهران  رو،ی، پژوهشگاه ن1396 ورماهیشهر 

 دوره های آموزشی برگزار شده

 ، استان فارس، ایران مرکز آموزش شرکت ملی گاز ایران، دانشگاه صنعتی شیراز  •

o 1395اردیبهشت  20- 18،  های مخابراتی سیستم ارتینگ سایت یدوره آموزش 

 ، تهران، ایران شرکت ملی گاز ایران، بازرسی و کنترل فنی ستاد •

o  1397تیر  27و   25، فت و گازارتینگ مخازن ذخیره نسمینار آموزشی 

o  1394بهمن  25، الکتریکی تأسیساتهای مدرن در بازرسی فنی  تجهیزات و فناوریسمینار آموزشی 

 ران ی، تهران، استاد عملیات شرکت ملی گاز ایران •

o  1394اردیبهشت   8، برق  یقیمعرفی استاندارد عاسمینار آموزشی 

o 1393دی  10-9،  های قدرت های متداول کابل تست یدوره آموزش 

 ، تهران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران / دیسپاچینگ و مخابرات •

o  1397شهریور  19مرداد و  29، های مخابراتی سیستم ارتینگ و حفاظت صاعقه سایتدوره آموزشی 

 ران یالم، ای، شهرستان ایالم، استان ات پاالیش گاز ایالمک شر  •

o  1397اردیبهشت   18-16، یابی کابل عیبدوره آموزشی 



 

o 1396دی  25-23، تجهیزات الکتریکی در مناطق مستعد انفجار یدوره آموزش 

o 1396 شهریور  13-12، استانداردهای برق یدوره آموزش 

o 1395 آبان 3-2، ایمنی برق صنعتی یدوره آموزش 

o اندیشی مدیران و کارشناسان    ش همی، هماو تعمیرات پیشگویانه تجهیزات برقینگهداری  یکارگاه آموزش

 1393اسفند  12ران، یهای پاالیش گاز ا برق شرکت

 ، شهرستان سرخس، خراسان رضوی نژاد )خانگیران( شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی •

o  1397بهمن  29-27، تخصصی ایمنی برقدوره آموزشی 

o  1397دی  10-8،  کیفیت برقدوره آموزشی 

o  1397آذر  26-24، استانداردهای برقدوره آموزشی 

o  1397شهریور  26- 24،  ایمنی برق دوره آموزشی 

o 1396مهر  17-15، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

o  1396تیر  28-25 ارتینگ ابزاردقیق،دوره آموزشی 

o  1396اردیبهشت  26-24، ازارتینگ و حفاظت صاعقه مخازن نفت و گدوره آموزشی سیستم 

o 1395دی  28-25، مولدهای برق یدوره آموزش 

o 1395دی  14-11، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

o 1395خرداد  19-16، سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

o سیستم توزیع صنعتی با نرم افزار  مطالعات  یدوره آموزشETAP ،7-10  1394آذر 

 ران ی، شهرستان جم، استان بوشهر، اش گاز فجر جم یت پاالک شر  •

o  1394تیر  22- 20،  تدوین شناسنامه فرآیندهای برقی مشاوره در زمینه 

o 1393بهمن  2 یال ید 30، رها یگ  نگ و صاعقه یستم ارتیس یدوره آموزش 

o 1393آذر  20-18، رقاستانداردهای ب یدوره آموزش 

o 1393خرداد  13-11، یابی کابل عیب یدوره آموزش 

o 1392رماه یت 11-10، یکیتر کال  یموتورها ی وهایدرا یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان جم، استان بوشهر، امرکز آموزش شهید بهشتی جم •

o 1395شهریور  17-15، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 



 

o 1394خرداد  20- 17،  مبانی برق یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان المرد، استان فارس، اشرکت پاالیش گاز پارسیان  •

o  1396تیر  24-22، اندازی و نصب تجهیزات الکتریکی  استانداردهای راهدوره آموزشی 

o 1395خرداد  13-11، های روشنایی سازی سیستم طراحی و بهینه یدوره آموزش 

o 1394آذر  17-16، خوانی برق صنعتینقشه  یدوره آموزش 

o 1394فروردین  27-26، درایو موتورهای الکتریکی یدوره آموزش 

o 1393آذر  27-25، یابی کابل عیب یدوره آموزش 

o 1393شهریور  18-16، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

 ران ی ، شهرستان آغاجاری، استان خوزستان، ادبلندیش گاز بیت پاالک شر  •

o 1395آذر  15-13، ها مکانیابی عیب کابل یدوره آموزش 

o 1394دی  30-28، ها  تعمیر و نگهداری باتری یدوره آموزش 

o  1394دی  7-5، اصول حفاظت الکتریکی یآموزشدوره 

o 1393 آبان 21-19، استانداردهای برق یدوره آموزش 

o 1393مهر  20-19، نقشه خوانی برق یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان، اسرخون و قشمش گاز یت پاالک شر  •

o 1395آذر  2-1،  تجهیزات برق در مناطق مستعد خطر  یدوره آموزش 

o 1392آذر  25-24، رون(کبرق )ژنراتور سن یمولدها یدوره آموزش 

o 1392آذر  18-17، رون(کبرق )ژنراتور سن یمولدها یدوره آموزش 

 ، شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی لیات(عم 4ت انتقال گاز ایران )منطقه ک شر  •

o 1394مرداد  6-4، ر یفایتک ترانس ر  یر و نگهدار یتعم یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان شیراز، استان فارس، اعملیات( 5ت انتقال گاز ایران )منطقه ک شر  •

o 1394اسفند  4-1، سیستم زمین ابزار دقیق  یدوره آموزش 

o 1394اردیبهشت  15-14، استانداردهای برق یدوره آموزش 

o 1394مهر  19-18، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات الکتریکی یدوره آموزش 

 ، شهرستان بندرعباس، استان هرمزگانعملیات( 6ت انتقال گاز ایران )منطقه ک شر  •



 

o 1396مهر  23- 22،  مبانی برق یدوره آموزش 

o 1393 آذر 4-2، سیستم ارتینگ ابزار دقیق یدوره آموزش 

 ران ی ، شهرستان ساری، استان مازندران، اعملیات( 9ت انتقال گاز ایران )منطقه ک شر  •

o  1397شهریور  7-5،  مدار فرمان دوره آموزشی 

o 1394دی  2-1، ها یابی کابل عیب یدوره آموزش 

o 1394آذر  4-2، ژنراتور اضطراری یدوره آموزش 

o 1394ریور شه 18-17، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات الکتریکی یدوره آموزش 

 ران ی ، شهرستان بوشهر، استان بوشهر، اعملیات( 10ت انتقال گاز ایران )منطقه ک شر  •

o 1394مرداد  25-24، نقشه خوانی برق یدوره آموزش 

 ، استان خوزستان، ایران شرکت نفت و گاز اروندان  •

o 1394آبان  20-18، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان عسلویه، استان بوشهر، اارسشرکت نفت و گاز پ •

o 1393خرداد  22-20، استانداردهای برق یدوره آموزش 

 ، عسلویه، بوشهر پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی •

o 1396آبان  10-8، یابی کابل عیب یدوره آموزش 

 ، عسلویه، بوشهر پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی  •

o 1395دی  1آذر الی  29، حفاظت در برابر صاعقهسیستم ارتینگ و  یدوره آموزش 

 ، شهرستان عسلویه، استان بوشهرشرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس •

 1393خرداد  6-4، برق ساختمان تأسیساتطراحی  یدوره آموزش •

 ، تهران رانیو ساختمان نفت ا یمهندس یت ملک شر  □

o  1397مرداد  9تیر و  26و  20و  13و  6، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقهدوره آموزشی 

 ران ی ، شهرستان تهران، استان تهران، اپژوهشگاه صنعت نفت □

o یدوره آموزش UPS 1395مرداد  26-23، تخصصی 

o یدوره آموزش UPS 1395خرداد  10-8، تخصصی 

 ران ی، شهرستان محمودآباد، استان مازندران، اران ینفت ا یت ملک ز آموزش شر ک مر  □



 

o 1394شهریور  30-28، اصول حفاظت الکتریکی یدوره آموزش 

o 1393مهر  27-26، بندی کشی و مفصل کابل ، کابل یدوره آموزش 

o 1392آبان  14-11، رون(کبرق )ژنراتور سن یمولدها یدوره آموزش 

o 1392ور یشهر  26-23، رون(کبرق )ژنراتور سن یمولدها یدوره آموزش 

o 1392خردادماه   13-11، ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان اصفهان، استان اصفهان، ا مرکز آموزش فنی و تخصصی نفت اصفهان □

o 1395اردیبهشت  14-13، های نوعی تجهیزات الکتریکی آزمایش یدوره آموزش 

o 1395اردیبهشت  8-6، استانداردهای برق یوزشدوره آم 

o تعمیر و نگهداری یو پی اس   یدوره آموزشAEG ،26-29  1394مهر 

o 1394شهریور   25-22، باتری شارژر کلراید یدوره آموزش 

o مبانی برق و   یدوره آموزشUPS ،16-18  1394تیر 

o مبانی برق و   یدوره آموزشUPS ،13-15  1394تیر 

o ق و  مبانی بر  یدوره آموزشUPS ،2-4  1394تیر 

o مبانی برق و   یدوره آموزشUPS ،30-31  1394تیر  1خرداد و 

o یدوره آموزش UPS 1394اردیبهشت  1فروردین و  31-30، تخصصی 

o یدوره آموزش UPS 1393دی  16-13، تخصصی 

o 1393شهریور  12-9، مدارهای فرمان الکتریکی یدوره آموزش 

o 1393مرداد  1تیر و  31- 29،  تجهیزات برق در مناطق مستعد خطر  یدوره آموزش 

 ، جزیره خارگ، استان بوشهر خارگ(  یاتیایران )منطقه عمل  ینفت یها انهیشرکت پا □

o 1394اسفند  7-5، پیچی موتورهای الکتریکی سیم یدوره آموزش 

o 1394خرداد  26-24، گیرها  سیستم ارتینگ و صاعقه  یدوره آموزش 

o 1393مرداد  27-25، های فشارقوی و تجهیزات مربوطه پست یدوره آموزش 

 ، جزیره خارگ، استان بوشهر خارگ( یات یران )منطقه عملیت نفت فالت قاره اک شر  □

o 1397دی  28-25، های ارتینگ و حفاظت صاعقه  سیستم  یدوره آموزش 

 ران ی ، استان بوشهر، ابهرگان(  یات یران )منطقه عملیت نفت فالت قاره اک شر  □



 

o 1392آبان  29-26، یکیتر کال تأسیسات یانداز  استاندارد نصب و راه یدوره آموزش 

 ران ی، استان هرمزگان، ا(یر یس یات یران )منطقه عملیت نفت فالت قاره اک شر  □

o 1392مهر  28-25، یکیتر کال تأسیسات یانداز  استاندارد نصب و راه یدوره آموزش 

 ، استان کرمانرفسنجان( یاتیات نفت ایران )منطقه عملشرکت خطوط لوله و مخابر  □

o 1396بهمن  25-23، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

 ، شیراز، استان فارس فارس( یاتیشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )منطقه عمل □

o 1395تیر  29-27، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

 ، اصفهان اصفهان(  یاتیشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )منطقه عمل □

o 1397آذر  19-17، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

 ، اهواز، خوزستان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران )منطقه خوزستان( □

o 1396آبان  3-1، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یزشدوره آمو 

o  1394شهریور  16-14، باتری و باتری شارژرهادوره آموزشی 

 ، شهر ری، استان تهران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )منطقه تهران( □

o  1396آذر  1 –آبان   29، گیر  سیستم ارتینگ و صاعقه دوره آموزشی 

o  1394مرداد   19-17، گیر  رتینگ و صاعقه سیستم ادوره آموزشی 

 ، خرم آباد، لرستان ران )منطقه لرستان(یت خطوط لوله و مخابرات نفت اک شر  □

o 1393دی  28-27، یکیتر کال ی موتورها یاب ی بیع  یدوره آموزش 

 ، ازنا، مرکزی ران )منطقه مرکزی(یت خطوط لوله و مخابرات نفت اک شر  □

o 1396خرداد  2اردیبهشت تا  31، برابر صاعقهسیستم ارتینگ و حفاظت در   یدوره آموزش 

 ، شهرستان قیر، استان فارس، ایران برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی )منطقه عملیاتی آغار و داالن(  شرکت بهره □

o  1397خرداد  30-28، ارتینگ مخابراتدوره آموزشی 

o 1394آذر  15-13، یابی موتورهای الکتریکی عیب یدوره آموزش 

 ، شهرستان المرد، استان فارس، ایرانبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی )منطقه عملیاتی پارسیان(  شرکت بهره □

o  1397دی  6-5، حفاظت تجهیزات در برابر صاعقهدوره آموزشی 

o  1397مرداد  5-3، استانداردهای برقدوره آموزشی 



 

o  1397اردیبهشت  29-27، پیشرفته سیستم ارتینگدوره آموزشی 

o 1396مهر  13-12، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یموزشدوره آ 

 ، شهرستان جم، استان فارس، ایران برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی )منطقه عملیاتی نار و کنگان(  شرکت بهره □

o 1396آذر  29-27، یابی کابل عیب یدوره آموزش 

 ، استان فارس، ایران تان(برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی )منطقه عملیاتی سروس  شرکت بهره □

o 1398اردیبهشت  4-3، ارتینگ ابزاردقیق  یدوره آموزش 

، شهرستان بندرعباس،  برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی )منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی(  شرکت بهره □

 استان هرمزگان، ایران 

o 1394دی  22-21، سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه یدوره آموزش 

o 1394شهریور  10-8، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات الکتریکی یوزشدوره آم 

 ، خانگیران سرخس، استان خراسان رضوی برداری نفت و گاز شرق  شرکت بهره □

o  افزار   مطالعه شبکه برق با کمک نرمدوره آموزشیETAP ،31  1397مرداد  2-1تیر و 

 ن رای ، استان مازندران، اشرکت پایانه نفتی شمال، شهرستان بهشهر □

o 1393آذر  17-15، مدارهای فرمان الکتریکی یدوره آموزش 

 ، تهرانشرکت نفت پاسارگاد □

o  1397بهمن  2-1،  ایمنی برق دوره آموزشی 

 ، استان مرکزی شرکت پاالیش نفت امام خمینی، شازند اراک □

o 1396اسفند  21-20، ارتینگ ابزاردقیق  یدوره آموزش 

o 1395مرداد  6-5، ارتینگ و حفاظت مخازن نفت و گاز  یدوره آموزش 

 ، کرج شرکت پخش فرآورده های استان البرز  □

o 1395آذر  21، ایمنی برق صنعتی یدوره آموزش 

 ، کرمانشاه شرکت پاالیش نفت کرمانشاه □

o  1396اسفند  7-5، اصول حفاظت و رلهدوره آموزشی 

o 1396آذر  13-11، معرفی واحدهای تولید و توزیع برق  یدوره آموزش 

o 1395بهمن  25-23، حفاظت موتور، ژنراتور و ترانسفورماتور  یدوره آموزش 



 

 ، اصفهان شرکت پاالیش نفت اصفهان □

o  1398فروردین  29-28، ارتینگ ابزاردقیق دوره آموزشی 

 ران ی، ایجان شرق یز، استان آذربای ، شهرستان تبر زیش نفت تبر یت پاالک شر  □

 1392بهشت یارد 22-24، (GUTOR)برند  یصنعت یشارژرها ینورترها و باطر یا یدوره آموزش

 ران یزد، ایاستان  بافق،  ، شهرستانرانیا   یز ک مر  آهن ت سنگک شر  □

o 1395 دی 8-7 ،ها  شبکه و ها پست تجهیزات یدوره آموزش 

o الکتریکی موتورهای  یدوره آموزش AC، 5-6 1395 دی 

o 1395 آبان 25-24 ،الکتریکی مدارات حفاظت یدوره آموزش 

o 1395 آبان 16- 15 ،الکتریکی تتأسیسا یدوره آموزش 

o موتورهای  نگهداری و تعمیر  یدوره آموزش AC ، 28-29 1395 شهریور 

o 1395 تیر  23-21 ، توزین  موتورهای نگهداری  و یابی عیب یدوره آموزش 

o 1395 تیر  20-19 ،برق خوانی  نقشه یدوره آموزش 

o 1394بهمن  28-26، برق استانداردهای یدوره آموزش 

o 1394بهمن  19-17، صنعتی روشنایی یدوره آموزش 

o ی رهاموتو ر یتعم و شناخت یدوره آموزش AC ،24-26  1394آبان 

o 1394آبان  6-4، الکتریکی یموتورها نگهداری و سرویس یدوره آموزش 

o 1394مهر  9-7، صنعتی برق خوانی  نقشه یدوره آموزش 

o 1394مهر  6-4، صنعتی روشنایی یدوره آموزش 

o ی موتورها ر یتعم  و ینگهدار  و شناخت یدوره آموزش  AC، 11-13  1394مرداد 

 ران یرمان، اکرجان، استان ی، شهرستان سرجانیگهر س  گل یتو صنع یت معدنک شر  □

o 1395خرداد  30-29، شناخت و تعمیر و نگهداری سافت استارترها یدوره آموزش 

o افزار   هماهنگی حفاظتی با نرم یدوره آموزشDIgSILENT ،24-25  1395خرداد 

o 1395د خردا 23-22، شناخت و تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

o آشنایی با درایو  یدوره آموزشACS 800 ،5-6  1395خرداد 

o 1395خرداد  4-3، شناخت و تعمیر و نگهداری کلیدهای فشارقوی یدوره آموزش 



 

o شناخت و تعمیر و نگهداری باتری شارژر و  یدوره آموزشUPS ،25-26  1395اردیبهشت 

o 1395ردیبهشت ا 1فروردین و  31، آسنکرون مقدماتی ی موتورها یدوره آموزش 

o ی موتورها یدوره آموزش AC  وDC ،18-19  1393بهمن 

o 1393آذر  24-23، ها یابی آن  ها و عیب شناخت انواع کابل یدوره آموزش 

o 1393 آبان 30- 29، ها شناخت و نگهداری انواع کابل یدوره آموزش 

o 1393 آبان 25-24، یکیتر کال یع انرژ یتوز  یتابلوها یدوره آموزش 

o 1393 آبان 15-14، ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

o 1393مهر   29-28، ایمنی برق صنعتی یدوره آموزش 

o ی موتورها یدوره آموزش AC  وDC ،22-24  1393مهر 

o 1393مهر  3-2، نقشه خوانی برق یدوره آموزش 

o 1393شهریور  2-1، ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

o 1392 ید 9-7، ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی، ات آلومینای ایرانک شر  □

 1393 آذر 11-10، ها برداری از آن  ع و اصول بهرهیتوز  یتابلوها یدوره آموزش

 ران یزد، ایاستان  بافق،  ، شهرستانرانیا   یز ک مر  آهن ت سنگک شر  □

o 1395 دی 8-7 ،ها  شبکه و ها پست تجهیزات یدوره آموزش 

o الکتریکی موتورهای  یدوره آموزش AC، 5-6 1395 دی 

o 1395 آبان 25-24 ،الکتریکی مدارات حفاظت یدوره آموزش 

o 1395 آبان 16- 15 ،الکتریکی تأسیسات یدوره آموزش 

o موتورهای  نگهداری و تعمیر  یدوره آموزش AC ، 28-29 1395 شهریور 

o 1395 تیر  23-21 ، توزین  موتورهای نگهداری  و یابی عیب یدوره آموزش 

o 1395 تیر  20-19 ،برق خوانی  نقشه یدوره آموزش 

o 1394بهمن  28-26، برق استانداردهای یدوره آموزش 

o 1394بهمن  19-17، صنعتی روشنایی یدوره آموزش 

o ی رهاموتو ر یتعم و شناخت یدوره آموزش AC ،24-26  1394آبان 



 

o 1394آبان  6-4، الکتریکی یموتورها نگهداری و سرویس یدوره آموزش 

o 1394مهر  9-7، صنعتی برق خوانی  نقشه یدوره آموزش 

o 1394مهر  6-4، صنعتی روشنایی یدوره آموزش 

o ی موتورها ر یتعم  و ینگهدار  و شناخت یدوره آموزش  AC، 11-13  1394مرداد 

 ران یرمان، اکرجان، استان ی، شهرستان سرجانیگهر س  گل یتو صنع یت معدنک شر  □

o 1395خرداد  30-29، شناخت و تعمیر و نگهداری سافت استارترها یدوره آموزش 

o افزار   هماهنگی حفاظتی با نرم یدوره آموزشDIgSILENT ،24-25  1395خرداد 

o 1395د خردا 23-22، شناخت و تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

o آشنایی با درایو  یدوره آموزشACS 800 ،5-6  1395خرداد 

o 1395خرداد  4-3، شناخت و تعمیر و نگهداری کلیدهای فشارقوی یدوره آموزش 

o شناخت و تعمیر و نگهداری باتری شارژر و  یدوره آموزشUPS ،25-26  1395اردیبهشت 

o 1395ردیبهشت ا 1فروردین و  31، آسنکرون مقدماتی ی موتورها یدوره آموزش 

o ی موتورها یدوره آموزش AC  وDC ،18-19  1393بهمن 

o 1393آذر  24-23، ها یابی آن  ها و عیب شناخت انواع کابل یدوره آموزش 

o 1393 آبان 30- 29، ها شناخت و نگهداری انواع کابل یدوره آموزش 

o 1393 آبان 25-24، یکیتر کال یع انرژ یتوز  یتابلوها یدوره آموزش 

o 1393 آبان 15-14، ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

o 1393مهر   29-28، ایمنی برق صنعتی یدوره آموزش 

o ی موتورها یدوره آموزش AC  وDC ،22-24  1393مهر 

o 1393مهر  3-2، نقشه خوانی برق یدوره آموزش 

o 1393شهریور  2-1، ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

o 1392 ید 9-7، ترانسفورماتور قدرت یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی، ات آلومینای ایرانک شر  □

 1393 آذر 11-10، ها برداری از آن  ع و اصول بهرهیتوز  یتابلوها یدوره آموزش

 ، شاهرود، سمنان شرکت سیمان شاهرود □



 

o الکتروموتورهای  یدوره آموزشAC  وDC ،21  1396تیر 

 ، کرج، استان البرز آبیک  سیمان شرکت □

o 1395 اسفند 11-10 و 4 ،قدرت کابل سایزینگ و  دقیق  ابزار  ارتینگ یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان شیراز، استان فارس، انو مان فارس یست ک شر  □

o و شارژر باتری  باتری، نگهداری و سرویس یدوره آموزش UPS، 20-21 1395 شهریور 

o 1394بهمن  5-4، صاعقه برابر  در حفاظت و ارتینگ سیستم  یدوره آموزش 

 ران ی، شهرستان تهران، استان تهران، امان تهرانیت سک شر  □

o 1393بهمن  12و  7و  5، برق  یتابلوها یشک  میس  با ییآشنا یدوره آموزش 

o 1392بهمن  7و  5، یشک  ابلک اصول   یدوره آموزش 

 ران ی ، شهرستان دورود، استان لرستان، امان دورودیت سک شر  □

o 1393آذر  13-12، و تست ترانسفورماتور یر و نگهدار یتعم یدوره آموزش 

 1393مهر  17-16، ی فشارقو  یتروموتورهاکال  یر و نگهدار یتعم یدوره آموزش

 اهواز، استان خوزستان  ، فارسی سلمان صنعت و کشت شرکت □

o 1396مهر  26-24، صاعقه برابر  در حفاظت و ارتینگ سیستم  یدوره آموزش 

 ، شهرستان قزوین، استان قزوین، ایرانشرکت گلوکوزان □

o 1394اسفند  9، صنعتی  برق ایمنی یدوره آموزش 

 ، شهرستان اهواز، استان خوزستان، ایران ل رازیشرکت خمیر مایه و الک □

 1394بهمن  12-11، الکتریکی  تابلوهای یدوره آموزش

 ، مهاباد، استان آذربایجان غربی شرکت پتروشیمی مهاباد □

o  1396بهمن  30- 29،  فرمان  مداردوره آموزشی 

 عسلویه، استان بوشهر  ،نوری )برزویه( شرکت پتروشیمی □

o  1396 آبان 23-22 ، ارتینگ مخازن ذخیره نفت و گاز یآموزشدوره 

 ماهشهر، استان خوزستان  ،الله شرکت پتروشیمی □

o 1395 دی 19-18 ،برق خوانی  نقشه یدوره آموزش 

 ماهشهر، استان خوزستان  ،جمشید تخت شرکت پتروشیمی □



 

o 1395 مهر  30-29 ،الکتریکی حفاظت  و برق مبانی یدوره آموزش 

o 1395 مرداد 15-14 ،الکتریکی حفاظت  و برق مبانی یدوره آموزش 

 ، کرمانشاهکرمانشاه پلیمر  پتروشیمی مجتمع □

o 1395 اسفند 2 الی بهمن 30 ،موتور دور کنترل  یدوره آموزش 

 ران ی، تهران، ا، ماهشهر(یراز  یمیشرو )پتروشیپ یایموسسه نوآوران صنعت پو □

 1393دی  21-20، نگین، ارتیاتصال به زم یها ستمیس  یطراح یدوره آموزش

 ، مهاباد، استان آذربایجان غربی شرکت پتروشیمی مهاباد □

o  1396بهمن  30- 29،  فرمان  مداردوره آموزشی 

 عسلویه، استان بوشهر  ،نوری )برزویه( شرکت پتروشیمی □

o  1396 آبان 23-22 ، ارتینگ مخازن ذخیره نفت و گاز یآموزشدوره 

 ماهشهر، استان خوزستان  ،الله شرکت پتروشیمی □

o 1395 دی 19-18 ،برق خوانی  نقشه یدوره آموزش 

 ماهشهر، استان خوزستان  ،جمشید تخت شرکت پتروشیمی □

o 1395 مهر  30-29 ،الکتریکی حفاظت  و برق مبانی یدوره آموزش 

o 1395 مرداد 15-14 ،الکتریکی حفاظت  و برق مبانی یدوره آموزش 

 ، کرمانشاهکرمانشاه پلیمر  پتروشیمی مجتمع □

o 1395 اسفند 2 الی بهمن 30 ،موتور دور کنترل  یدوره آموزش 

 ران ی، تهران، ا، ماهشهر(یراز  یمیشرو )پتروشیپ یایموسسه نوآوران صنعت پو □

 1393دی  21-20، نگین، ارتیاتصال به زم یها ستمیس  یطراح یدوره آموزش

 ، تهران شرکت فکور صنعت □

o  افزار  های ارتینگ و حفاظت صاعقه به کمک نرم طراحی سیستمدوره آموزشیCDEGS ،3  و  14مرداد و

 1397آبان  1مهر و  24و  17و  4شهریور و  21

 ، اصفهان شرکت ذوب آهن اصفهان □

o  1397مرداد  16- 14، های مخابراتی قه سایتهای ارتینگ و حفاظت صاع  سیستم دوره آموزشی 

 ، اراک، استان مرکزیشرکت آلومینیوم سازی اراک )ایرالکو( □



 

o  1396 آذر 25، فشارقوی های  پست برق ایمنیدوره آموزشی 

o  1396مهر  20، فشارقوی های  پست برق ایمنیدوره آموزشی 

o  1396مهر  19، فشارقوی های  پست برق ایمنیدوره آموزشی 

o 1396مهر  18، فشارقوی های  پست برق ایمنیی دوره آموزش 

 ، بندرعباس، استان هرمزگان فوالد هرمزگان □

 1396شهریور  26-25، های ارتینگ و حفاظت صاعقه  سیستم دوره آموزشی 

 ، تهران پروژه ایران مال  □

o  1398خرداد  2اردیبهشت و  24، برقگیر حفاظتیدوره آموزشی 

 اردبیل، ساختمان استان اردبیلسازمان نظام مهندسی  □

o  1397فروردین  31-30، حفاظتی برقگیرهای و ریسک ارزیابی صاعقه،  حفاظت های  سیستم دوره آموزشی 

 خوزستان ، ماهشهر ، شهرستان ماهشهر   -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  □

o  1396بهمن  20-19، های ارتینگ و همبندی ساختمان سیستم دوره آموزشی 

 ، تهران پروژه ایران مال  –کت کیسون شر  □

o  1396دی  4آذر و  26و  20، های ارتینگ و حفاظت صاعقه  سیستم دوره آموزشی 

 ، بانه، استان کردستان شهرستان بانه   -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  □

o  1396آذر  16،  گیری اندازه  های روش و  تستر  ارتسمینار آموزشی 

 قم ، ساختمان استان قمسازمان نظام مهندسی  □

o  1397شهریور  16-15، سیستم حفاظت صاعقهدوره آموزشی 

 1396مهر  28و  21، مدیریت ریسک صاعقه مطالعه دوره آموزشی 

 ، تهران رادیویی مقررات تنظیم  سازمان □

 1396دی  10و  5آذر و  21و  14، های ارتینگ و حفاظت صاعقه  سیستم دوره آموزشی 

 ، تهران شرکت پویندگان راه سعادت □

 1397دی  19و  17، های ارتینگ مبانی برق، ایمنی و سیستم دوره آموزشی 

 صنایع شهید باکری، تهران  □

o  1397تیرماه  7،  ایمنی برق دوره آموزشی 



 

 ، تهرانصنایع دفاعی پارچین □

o  1396یبهشت ارد 21، برق تابلو ایمنیدوره آموزشی 

 تهران  ،(دفاع وزارت) اسپادانا  آزما کیفیت شرکت □

o 1395 اسفند 16 و 5 و بهمن 28 ،21 ، صاعقه حفاظت های  سیستم  یدوره آموزش 

 اسالمشهر، استان تهران  ،گوهری  شهید  صنایع باتری،   شرکت صبا □

o  1397مهر  9،  کیفیت برقدوره آموزشی 

 1395 مهر  UPS، 3-4 و رژرشا باتری  باتری، نگهداری و سرویس یدوره آموزش


