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 الت یتحص

واحد تهران   یقدرت دانشگاه آزاد اسالم  شیبرق، گرا یدر رشته مهندس یکارشناس •
 جنوب، 

قدرت دانشگاه   یها  ستمیقدرت، س شیبرق، با گرا یارشد در رشته مهندس یکارشناس •
 ران ی علم و صنعت ا

قدرت پژوهشکده   کیالکترون شیبرق، با گرا یپژوهش محور در رشته مهندس یدکتر  •
 یبرق جهاد دانشگاه

 

 و افتخارات  هاصالحیت 

 عیتوز  هایشبکه یکنفرانس مل نیو سوم ستیبرتر در ب یکسب عنوان کارگاه آموزش •
  گیرهایبرقمتصل به  نگیارت ستمیس یامپدانس موج گیریاندازهبرق با عنوان  یروین

 1397 بهشتیارد ،یحفاظت
 یمرکز  یدر شورا یکیالکتر  ساتیتأس نهیدستورالعمل در زم نیتدو هایکارگروه  عضو •

 1396-1395ساختمان،   مهندسینظام سازمان 
و حفاظت   یهمبند ن،یزم یها ستمی س المللیبین  ومیسمپوز  نیدوم ییاجرا ریدب •

 1397 وریصاعقه، هفت شهر برق، تهران، شهر 
  2 هیساختمان استان تهران )پا مهندسینظام پروانه اشتغال به کار سازمان  یدارا •

 و نظارت(  یطراح
  یها ستمیو س ی فناور  المللیبیندوره کنفرانس  نیمقاله از اول نی بهتر  زهی جا کسب •

 . 1388 ماهدی ران،ی (، تهران، اPEDSTC2010قدرت ) کیکنترل محرکه و الکترون
  1386 یورود لیسانسفوقبرق دوره  یمهندس التحصیالنفارغ ن یرتبه دوم در ب کسب •

 1388-1386 ران،یتهران، ا ران،یدانشگاه علم و صنعت ا
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 فعالیت   سوابق

 رگن ین یشرکت مهندس رعاملیو مد مدیرههیئت  سیرئ •
 سازمان برنامه بودجه  110 هینشر  یبازنگر  تهیعضو کم •
 استاندارد  ی، سازمان ملINEC رانیا  کیبرق و الکترون یمل تهیدر کم 81TC سیرئ •
 ونیفونداس نیالکترود زم یاستاندارد مل نیتدو ریدب •

 مقاالت و کتب علمی 

 ،یو همبند نیزم ستمیس یکاربرد هایدستورالعمل کتاب با عنوان مجموعه  فیتأل •
و  نیزم یها ستمی س یتخصص ومیسمپوز  نینخست ییاجرا ئتی: هن یو تدو یگردآور 

، محمود  رضازاده نیبدرالد دیشال، محمد پرهام فر، س یعزت اله پرتو)  ریصاعقه گ
 ، چاپ اول تابستان(انیشجاع اهرخش  ،یلیآج یر ی سر  مانیساسانفر، ا  ای رنجبر، پور 

 978-600-95144- 9-6، شابک ، انتشارات پرتونگار توس1395
:  نی، مؤلفهاساختمان در  یو همبند نیزم ستمیس یکتاب با عنوان نکات کاربرد فیتأل •

  ایرضازاده، محمود رنجبر، پور  نیبدرالد دی، سشال، محمد پرهام فر یعزت اله پرتو
، انتشارات 1395چاپ اول زمستان  ،انیشاهرخ شجاع  ،یلیآج ی ر ی سر  مانیساسانفر، ا

 978-600-96668-5-0پرتونگار توس، شابک  
 هاساختمان  یحفاظت در برابر صاعقه برا ستمی، ”الزامات سمحمود رنجبر، مائده رهنما •

،  67شماره مسلسل  ،یمهندس امیپ یپژوهش یلیمجله تحل ،“ یبتون هایسازه و 
 . 1395 وری، شهر 63 یال 56صفحات 

نفت و گاز،“    رهیو حفاظت در مخازن ذخ نگی، ”اصول هفتگانه ارتمحمود رنجبر •
، 56 یال 52خطوط لوله نفت و گاز، سال اول، شماره پنجم، صفحات  المللیبینماهنامه 

 .1396 وریشهر 
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 ستمیس سازیپیادهمحقق و محمود رنجبر، ” دیراد، سع یمیقلعه، حسن ابراه روزیپ ریام •
  2، شماره 14ژنراتور،“ مجله صنعت هوشمند، سال  نیتورب کرویم نگیتور یکنترل و مان

 ISSN 2008-0522،  1390 بهشتی، ارد58-53(، صفحه 120)تکرار 
• M. Ranjbar, and A. Jalilian, “Compensation Strategies for Shunt Active 

Power Filter in Single- and Tree-Phase Systems: Different Formulation, 
Comparison, and Evaluation,” Journal of Electrical Power and Energy 
Conversion Systems (JEPECS), Accepted for Publication . 

• M. Ranjbar, M. Salehifar, H. Ebrahimirad, S. Mohaghegh, A. Ghaleh, and 
M. Serpak, “Development of Three-Phase Grid-Interactive Inverter for a 70 
kW Microturbine-Based Distributed Generation,” International Review of 
Elec. Eng. Vol. 6, No. 3, pp. 1511-1521, May-June 2011 . 

• M. Ranjbar, H. Ebrahimirad, S. Mohaghegh, and A. Ghaleh, “Seamless 
Transfer of Three-Phase Grid-Interactive Microturbine Inverter Between 
Grid-Connected and Stand-Alone Modes,” in Proc. 19th Iranian 
Conference on Electrical Engineering (ICEE2011), Amirkabir University of 
Technology, Tehran, Iran, 17-19 May 2011 . 

• M. Ranjbar, M. Farzi, A. Ale Ahmad, and A. Abrishamifar, “Theoretical and 
Practical Considerations Relating to Design High-Voltage IGBT Valve,” in 
Proc. 19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2011), 
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 17-19 May 2011 . 

• M. Ranjbar, S. Mohaghegh, M. Salehifar, H. Ebrahimirad, and A. Ghaleh, 
“Power Electronic Interface in a 70 kW Microturbine-Based Distributed 
Generation,” in Proc. 2nd Power Electronic & Drive Systems & 
Technologies Conference (PEDSTC 2011), Tehran, Iran, Feb. 2011 . 
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• M. Ranjbar, and A. Jalilian, “Modified Single-Phase Instantaneous 
Reactive Power Theory: Formulation, Simulation, and Experimental 
Verification,” in Proc. The First Power Quality Conference (PQC2010), 
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 21-22 Sep. 2010 . 

• M. Ranjbar, and A. Jalilian, “Implementation of a Single-Phase Shunt 
Active Power Filter under Nonsinusoidal Voltage Source,” in Proc.18th 
Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2010), Isfahan 
University of Technology, Isfahan, Iran, 11-13 May 2010 . 

• M. Ranjbar, A. Jalilian, and A. Shoulaie, “DSP-Based Digital Control of a 
Single-Phase Shunt Active Power Filter under Distorted Voltage Source,” 
in Proc. 1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies 
Conference (PEDSTC 2010), Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2010. 

• M. Salehifar, M. Ranjbar, A. Amirahmadi, and A. Shoulaie, “A Combined 
System of Passive Filter and TCR for Power Quality Improvement in a 25-
kV Electrified Railway System,” in Proc. International Conference for 
Technical Postgraduates (TECHPOS 2009), Kuala Lumpur, Malaysia, 14-
15 Dec. 2009 . 

• M. Ranjbar, A. Jalilian, and A. Shoulaie, “A Novel Single-Phase Shunt 
Hybrid Power Filter Configuration for Power Quality Improvement,” in 
Proc. 3rd International Conference on Energy and Environment (ICEE 
2009), Malacca, Malaysia, pp. 34-39, 7-8 Dec. 2009 . 

• M. Ranjbar, M. A. S. Masoum, and A. Jalilian, “Comparison of 
Compensation Strategies for Shunt Active Power Filter Control in 
Unbalanced Three-Phase Four-Wire Systems,” in Proc. 22nd Canadian 
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Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE'09), 
Newfoundland and Labrador, Canada, pp. 1061-1066, May 2009 . 

• M. Ranjbar, M. Salehifar, and M. HashemiNejad, “A Case Study: Power 
Quality Issues in Binalood Wind Farm,” in Proc. European Wind Energy 
Association (EWEA 2011), Brussels, Belgium, 14-17 March 2011. 

• M. Ranjbar, M. Kalantar, and A. Jalilian, “A Parallel Hybrid Filter with a 
Novel Control Strategy for Power Quality Improvement,” in Proc. 17th 
Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2009), Iran University 
of Science & Technology, Tehran, Iran, vol. 2, pp. 518-523, 12-14 May 
2009. 

سیستم  سازیپیادهمحمود رنجبر ” امیر پیروز قلعه، حسن ابراهیمی راد، سعید محقق و  •
اتوماسیون  المللیبینکنترل و مانیتورینگ میکرو توربین ژنراتور،“ دومین کنفرانس 

 . 1389بهمن  30-28صنعتی ایران، تهران، ایران، 

• M. Ranjbar, S. Sarajian, A. Jalilian, and A. Vahedi, “A Hybrid Active Power 
Filter with a New Control Strategy Used in 25-kV Electrified Railway 
Systems for Power Quality Improvement,” in Proc. 2nd International 
Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2009), 
Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, pp. 206-212, Sep. 
2009. 

• E. Rasooli, A. Jalilian, and M. Ranjbar, “A Novel Fault-Tolerant Control 
Method for Field-Oriented Control of Induction Motor using Matrix 
Converter,” in Proc. 44th International Universities' Power Engineering 
Conference (UPEC 2009), University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, 2-
4 Sep. 2009. 
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محمود رنجبر، حسن ابراهیمی راد، سعید محقق، امیر پیروز قلعه و بنفشه همدانی،   •
برای اتصال یک سیستم میکرو توربین  kVA-85 ”طراحی و ساخت یک اینورتر سه فاز

برق  المللیبینبه شبکه قدرت سه فاز سه سیمه،“ بیست و پنجمین کنفرانس 
(PSC2010) ،1389آبان  19-17، تهران . 

محمود رنجبر، محمد فرزی، احمد آل احمد و سید ادیب ابریشمی فر، ”طراحی و  •
ن باالی سریع جهت کاربرد در ادوات ولتاژ و جریا هادینیمهیک کلید  سازیپیاده

FACTS  وHVDC برق  المللیبین،“ بیست و پنجمین کنفرانس(PSC2010)  ،تهران ،
 .1389آبان  19- 17ایران، 

حسن ابراهیمی راد، سعید محقق، محمود رنجبر، بنفشه همدانی و مسعود سرپاک،   •
مختلف کنترلی و   هایحالت استراتژی کنترل یک اینورتر برای   سازیشبیه ”طراحی و 

(، نیروگاه طرشت، تهران، EPGC2ndبرق ) هاینیروگاه ساخت آن،“ دومین کنفرانس 
 . 1388بهمن  29-28ایران، 

 ان،یو تورج عباس یمحقق، بنفشه همدان دیراد، سع یمیمحمود رنجبر، حسن ابراه •
 نیتورب کرویم ستمیس کی یبرا اییرهجز با عملکرد  یلوواتیک 70سه فاز  نورتری”کنترل ا

، تهران، (PSC2009) برق یالمللنیکنفرانس ب نیو چهارم ستی ب “،DSP با استفاده از
 .1388آبان  27-25 ران،یا
یک   کارگیریبهسجاد سراجیان، محمود رنجبر، ابوالفضل واحدی و علیرضا جلیلیان، ” •

به شبکه   شدهتزریق کاهش جریان هارمونیکی  منظوربهفیلتر فعال ترکیبی جدید 
برق  المللیبین،“ بیست و چهارمین کنفرانس kV-25اسری در سیستم راه آهن برقی سر

(PSC2009 ،تهران ،)1388آبان  27-25 
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 های اجرایی پروژه
 

 عنوان پروژه  نام کارفرما  سال
نوع 
 قرارداد

وضعیت  
 پروژه

1400 
 –شرکت سپهر نت ایرانیان 

 انبار ورامین 
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  در حال اجرا 

1400 
 بید بلندشرکت پاالیش گاز 

فارس خلیج   
مخازن   بندیهم

 ذخیره سقف شناور 
P  خاتمه یافته 

 در حال اجرا  EC حفاظت صاعقه شرکت کیان الماس الموت 1400

بیمارستان عدل –گروه بام  1400  
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  در حال اجرا 

 مرکز خرید المپیا  1400
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  در حال اجرا 

1400 
عمرانی توسعه شرکت تعاونی 

 برج البرز ابنیه همت/
 در حال اجرا  EPC ارتینگ 

 خاتمه یافته  EP حفاظت صاعقه مجتمع کاشانه مهر کاشان  1399

 مجتمع ناخدا ساوه  1399
 بندیهمارتینگ و 

 اسکلت
EPC  در حال اجرا 

1399 
شرکت تعاونی عمرانی توسعه 
ابنیه همت/برج اداری تجاری 

 هتلی لکسون
صاعقهحفاظت   E  در حال اجرا 
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 در حال اجرا  EPC ارتینگ  مدرسه عالی شهید مطهری  1399

1399 
شرکت مجتمع گاز پارس 

پاالیشگاه دوم –جنوبی   
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  در حال اجرا 

1399 
 –شرکت سپهر نت ایرانیان 

 ساختمان ستاد 
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  در حال اجرا 

منطقه ای تهران شرکت برق  1399  
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
S  در حال اجرا 

1399 
ساختمان آقای خصالی /  

 نیاوران 
 خاتمه یافته  EPC ارتینگ 

1399 
 –شرکت نفت فالت قاره  
 منطقه عملیاتی خارگ 

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

E  خاتمه یافته 

 مسجد امیر کاشان  1399
 بندیهمارتینگ و 

 اسکلت
EP  خاتمه یافته 

 ساختمان الکچری هما/کاشان  1399
 بندیهمارتینگ و 

 اسکلت
EP  در حال اجرا 

1399 
ساختمان آقای علیزاده / منطقه 

 آزاد انزلی
 خاتمه یافته  E حفاظت صاعقه

1399 
ساختمان آقای شایانفر /  

 کاشان 
 خاتمه یافته  EP ارتینگ 

 هتل گردشگری کاشان  1399
 بندیهمارتینگ و 

 اسکلت
E  یافته خاتمه  
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 دیتاسنتر خاتم سپاه  1399
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
EPC  خاتمه یافته 

 خاتمه یافته  EP ارتینگ  کلینیک درمانی کاشان  1399

1399 
شرکت تعاونی عمرانی توسعه 

ابنیه همت/برج مسکونی  
 فرزانگان 

 خاتمه یافته  EPC حفاظت صاعقه

 مجتمع تجاری عرش آجودانیه  1399
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  خاتمه یافته 

 شرکت فوالد یزد 1399
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  خاتمه یافته 

1399 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  

مرکز فرماندهی هوافضا –  
 خاتمه یافته  EPC ارتینگ 

 شرکت سهند سازه البرز  1398
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
P  خاتمه یافته 

99-
3981  

مجتمع هتلی / شرکت آریا  
 باستان / جزیره کیش

بندیهمارتینگ و   P  خاتمه یافته 

99-
3981  

 در حال اجرا  EPC حفاظت صاعقه مجتمع ساختمان تجاری دلگشا

99-
3981  

وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، صنایع شهید 

 باکری 
 خاتمه یافته  E حفاظت صاعقه



 

 

www.namatek.com 
 10 

99-
3981  

یافته خاتمه  EP حفاظت صاعقه شرکت سیمان فارس نو  

99-
3981  

 پژوهشگاه فضایی ایران
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  خاتمه یافته 

99-
3981  

 خاتمه یافته  E ارتینگ  شرکت ایران ترانسفو ری

 خاتمه یافته  EPC ارتینگ  بانک مهر اقتصاد شعبه تهرانسر  1398

99-
3981  

-شرکت عمران گستر بصیر
سیان پ  

 بندیهمارتینگ و 
 اسکلت

PC  یافته خاتمه  

99-
3981  

-شرکت عمران گستر بصیر
یاوران ن  

 بندیهمارتینگ و 
 اسکلت

PC  در حال اجرا 

 خاتمه یافته  EPC ارتینگ  ساختمان مسکونی نفت  1398

 خاتمه یافته  EPC ارتینگ  بلوک تحکیم بنیان زیبایی 1398

99-
3981  

تفریحی ستاره -مجتمع تجاری
 شهر مشهد 

 در حال اجرا  PC حفاظت صاعقه

 شرکت طرح و بازرسی  1398
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
P  خاتمه یافته 

99-
3981  

شرکت مهام شرق / بانک مهر  
 اقتصاد 

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

EPC  خاتمه یافته 

1398 
ساختمان دیسپاچینگ شرکت 

 ملی گاز ایران 
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  خاتمه یافته 
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 بازرگانی نجد 1398
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  خاتمه یافته 

99-
3981  

سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
 –ستاد فرماندهی کل  –

 موسسه شهید شوشتری

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

E  خاتمه یافته 

بندیهمارتینگ و  سرای سعادت گراش  1398  EP  خاتمه یافته 

99-
3981  

موسسه بیمارستان سیصد و 
 بیست تختخوابی رضوی

بندیهمارتینگ و   EPC  خاتمه یافته 

1398 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  

مرکز فرماندهی هوافضا –  
 خاتمه یافته  EPC ارتینگ 

 شرکت سیمان بجنورد  1398
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
I  خاتمه یافته 

 خاتمه یافته  E حفاظت صاعقه شرکت پلیمر کرمانشاه 1398

99-
3971  

شرکت خطوط انتقال تهران  
مهندسی و رامیان/ شرکت 

 توسعه گاز ایران 

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

EPC  خاتمه یافته 

1398 
شرکت مهندسین مشاور طرح  
ارتباطات/ شرکت مهندسی و 

 توسعه گاز ایران 

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

E  خاتمه یافته 

اداری میرداماد -مجتمع تجاری  1398  
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
EPC  خاتمه یافته 
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99-
3971  

مسکونی کوهک برج   
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
EPC  خاتمه یافته 

99-
3971  

 برج مسکونی الکچری ادیما
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
EPC  در حال اجرا 

99-
3971  

شرکت تعاونی مسکن پرسنل  
آماد و پشتیبانی کل 

 سپاه/پروژه شهید خرازی
 در حال اجرا  EPC حفاظت صاعقه

99-
3981  

هوافضا/پروژه شرکت تعاونی 
 شهید خرازی 

 در حال اجرا  EPC حفاظت صاعقه

1398 
قرارگاه مسکن نیروی زمینی 

 سپاه
 خاتمه یافته  E حفاظت صاعقه

99-
3971  

 در حال اجرا  EPC ارتینگ  تعاونی حضرت رسول )ص(

98 -
3971  

 خاتمه یافته  E حفاظت صاعقه شرکت رزمنده 

99-
3961  

شرکت طب سالمت بخش افق 
 اکسین

 خاتمه یافته  EPC ارتینگ 

 خاتمه یافته  EP ارتینگ  شهربازی گراش لند  1397

99-
3971  

شرکت انتقال گاز ایران، منطقه 
 هفت عملیات انتقال گاز 

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

E  در حال اجرا 

 خاتمه یافته  EP ارتینگ  آزمایشگاه طبی  1397
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98 -
3971  

 شرکت پاالیش گاز فجر جم
انرژی  گیریاندازه

الکتریکی شهرک های 
 مسکونی

E  خاتمه یافته 

99-
3981  

 شرکت پاالیش گاز فجر جم
سیستم مانیتورینگ 

مدیریت انرژی 
 الکتریکی

E  خاتمه یافته 

98 -
3971  

نفت و گاز   برداریبهره شرکت 
 شرق

شبکه توزیع 
 الکتریکی

E  خاتمه یافته 

1397 
بیمارستان شهید رجایی 

 گچساران 
حفاظت  ارتینگ و 

 صاعقه 
E  خاتمه یافته 

 خاتمه یافته  EPC ارتینگ  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 
پاالیشگاه هفتم شرکت مجتمع 

 گاز پارس جنوبی
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
I  خاتمه یافته 

1396 
مصلی تهران، قرارگاه 

، موسسه حرا، گروه  االنبیاخاتم 
 تخصصی نوح)ع( 

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

I  خاتمه یافته 

1396 
شرکت انتقال گاز ایران، منطقه 

عملیات انتقال گاز  8  
ارتینگ و حفاظت  

 صاعقه 
E  خاتمه یافته 
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96-
3951  

 بانک کشاورزی 
شبکه توزیع 

 الکتریکی
E  خاتمه یافته 

96-
3951  

شرکت پاالیش گاز شهید  
 هاشمی نژاد 

ارتینگ و حفاظت  
 صاعقه 

E  خاتمه یافته 

1395 
شرکت پاالیش گاز شهید  

 هاشمی نژاد 
 خاتمه یافته  E حفاظت کاتدیک 

1394 
شرکت پاالیش گاز شهید  

 هاشمی نژاد 
شبکه توزیع 

 الکتریکی
E  خاتمه یافته 

 خاتمه یافته  E الکترونیک قدرت پژوهشگاه نیرو 1394

94-
3931  

 خاتمه یافته  S سیستم عایقی کابل شرکت پاالیش گاز پارسیان

 : نوع قرارداد نییتع یبرا کاررفتهبهکلمات مخفف  ستیل
 E و مشاوره یمهندس یطراح •
 P زاتیتجه تأمین •
 C و نصب اجرا •
 I یبازرس •
 S استاندارد و دستورالعمل نیتدو •
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و   ی مل  هایدستورالعمل استانداردها و  نیمشارکت در تدو 
 المللی بین 

 رانیا کیبرق و الکترون یمل تهی( / کمTC81حفاظت در برابر صاعقه ) یفن تهیکم سیرئ •
(INECسازمان مل / ) به مدت سه سال )با حکم   02/09/1398 خی از تار  رانیاستاندارد ا ی

 ( 19/09/1398مورخ  233269به شماره  رانیا کیبرق و الکترون یمل تهیکم سیرئ
 رانیا کیبرق و الکترون یمل تهی( / کمTC81حفاظت در برابر صاعقه ) یفن تهیکم سیرئ •

(INECسازمان مل / ) به مدت سه سال )با حکم   05/07/1395 خی از تار  رانیاستاندارد ا ی
 ( 03/11/1397مورخ  253376به شماره  رانیا کیبرق و الکترون یمل تهیکم سیرئ

استاندارد  نیتدو هایکارگروه در  رانیا یاسالم  ی( جمهور EXPERTمتخصص ) ندهینما •
 یالدیم 2018حفاظت در برابر صاعقه، از سال  یفن تهی/ کم IEC المللیبین

راه، مسکن و  قاتیسازمان برنامه بودجه در مرکز تحق  110 هینشر  دنظر یتجد تهیکم عضو •
 تاکنون  1398از اواخر سال  ،یشهرساز 

  یدر برابر صاعقه، مصوب شورا هاساختمان دستورالعمل حفاظت  نیکارگروه تدو ریدب •
 1395 زییبرق )دوره ششم(، پا یساختمان، گروه تخصص مهندسینظام سازمان  یمرکز 

  ژهیو مقاومت و  نیمقاومت الکترود زم گیریاندازهدستورالعمل  نی کارگروه تدو عضو •
برق  یساختمان، گروه تخصص مهندسینظام سازمان  یمرکز  یخاک، مصوب شورا

 1395 زیی )دوره ششم(، پا
 مخازن حفاظت  –با عنوان ”وزارت نفت  رانیا یاستاندارد مل ن یتدو ونیسیکم عضو •

 تاکنون  1398نفت و گاز در برابر صاعقه“ از سال  رهذخی
صادر از اداره  نامهیبر اساس گواه 03/1396/ 10 خی از تار  رانیا یاستاندارد مل نیتدو ریدب •

 1218/16کل استاندارد استان تهران به شماره 



 

 

www.namatek.com 
 16 

با عنوان حفاظت در برابر   INSO-IEC 62793به شماره  یاستاندارد مل نیتدو ریدب •
 1396از سال  نیدر حال تدو ،یهشدار طوفان آذرخش  هایسامانه  -آذرخش 

  یمنیا هایرویهبا عنوان  62713INSO-IEC/TRبه شماره  یاستاندارد مل نیتدو ریدب •
 1396از سال  نیجهت کاهش خطر در خارج از سازه، در حال تدو

 نیبا عنوان الکترود زم 18014INSO-DINبه شماره  یاستاندارد مل نیتدو ریدب •
 1397از سال  نیدر حال تدو ،یاجرا و مستندساز  ،یطراح ون،یفونداس

  ستمیبا عنوان قطعات س 18499INSOبه شماره   یاستاندارد مل دنظر یتجد /نیتدو ریدب •
در حال   ل،یقسمت به شرح ذ 8(، شامل گیر برق( )LPSCحفاظت در برابر آذرخش )

 : 1398از سال  نیتدو
o قطعات اتصال ی: الزامات برا1 قسمت 
o ن یزم یو الکترودها هاهادی ی: الزامات برا 2 قسمت 
o یجداسازها ی: الزامات برا 3 قسمت ( فواصل جرقهISG) 
o هاهادی هایکنندهمحکم  ی: الزامات برا 4 قسمت 
o نی الکترود زم یرهایو درزگ یبازرس هایحفاظ  ی: الزامات برا 5 قسمت 
o هایشمارنده ی: الزامات برا 6 قسمت ( ضربه آذرخشLSC ) 
o کردن  نیزم یبرا یافزودن هایترکیب ی: الزامات برا7 قسمت 
o شده  زولهیحفاظت صاعقه ا ستمیس یقطعات برا ی: الزامات برا8 قسمت 

 یابیو ارز  یدانیم هایآزمون  یبرا یو نگهدار  برداریبهرهاستاندارد  نویسپیش هیته •
(،  IGS) رانیگاز ا ی کابل قدرت )نو و کارکرده(، استاندارد شرکت مل یها ستمیس قیعا
 1394 بهشتیارد

  یو حفاظت صاعقه برا یهمبند ن،یزم یها ستمیدستورالعمل س نی کارگروه تدو عضو •
(، در حال  IGS) رانیگاز ا یاطالعات، استاندارد شرکت مل آوریفن و  یمراکز ارتباط

 1397از اسفند  نیتدو
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و   ی مل  هایسمپوزیوم کنفرانس و  نار،یسم ش، ی هما  یبرگزار 
 المللی بین 

  31 ر،یو صاعقه گ نیزم یها ستمیس ی تخصص ومیسمپوز  نینخست یهماهنگ ریمد •
 عباسپور، تهران  دیدانشگاه شه هایهمایش ، مرکز 1395 رماهیت

  7 ،فشار ضعیف یکیالکتر  ساتیتأس یتخصص ومیسمپوز  نینخست ییاجرا تهیکم عضو •
 عباسپور، تهران  دیدانشگاه شه هایهمایش، مرکز 1395بهمن 

و حفاظت صاعقه همراه  نیزم یها ستمی س المللیبین  ومیسمپوز  نیدوم ییاجرا ریدب •
 تهران  رو،ی، پژوهشگاه ن1396 ورماهیشهر  9، (7EC ISELPS 2017) یجانب شگاهیبا نما

 برگزارشده های آموزشی وره د

 ران ی استان فارس، ا راز،یش یدانشگاه صنعت ران،یگاز ا یمرکز آموزش شرکت مل  •
o 1395 بهشتیارد 20-18 ،یمخابرات هایسایت  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 ران ی ستاد، تهران، ا یو کنترل فن یبازرس ران،یگاز ا یمل شرکت •
o 1397 ریت 27و  25نفت و گاز،  رهی مخازن ذخ نگ ی ارت یآموزش ناریسم 
o یکیالکتر  ساتیتأس یفن یمدرن در بازرس هایفناوری و  زاتیتجه یآموزش ناریسم، 

 1394بهمن  25
 ران ی تهران، ا ران،یگاز ا یشرکت مل اتیعمل ستاد •

o 1394 بهشتیارد 8برق،  یقیاستاندارد عا ی معرف یآموزش ناریسم 
o 1393 ید 10-9قدرت،  هایکابلمتداول  یتست ها یآموزش دوره 

 و مخابرات، تهران  نگیسپاچ ی/ د رانیو توسعه گاز ا یمهندس شرکت •
o مرداد و  29 ،یمخابرات  هایسایت و حفاظت صاعقه  نگیارت ستمیس یآموزش دوره

 1397 وریشهر  19
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 ران یا الم،یاستان ا الم،یشهرستان ا الم،یگاز ا شیپاال شرکت •
o 1397 بهشتی ارد 18-16کابل،  یابیعیب  یآموزش دوره 
o 1396 ید 25-23در مناطق مستعد انفجار،  یکیالکتر  زات یتجه یدوره آموزش 
o 1396 وری شهر  13-12برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1395آبان  3-2 ،یبرق صنعت یمنیا یآموزش دوره 
o شیهما ،یبرق زاتیتجه گویانهپیش راتیو تعم ینگهدار  یآموزش کارگاه  

 1393اسفند  12  ران،یگاز ا شیپاال هایشرکت و کارشناسان برق  رانیمد اندیشیهم
 ی (، شهرستان سرخس، خراسان رضورانینژاد )خانگ یهاشم دیگاز شه  شیپاال شرکت •

o 1397بهمن  29-27 ،یبرق تخصص یمنیا یآموزش دوره 
o 1397 ید 10-8برق،  تیفیک یآموزش دوره 
o 1397آذر  26-24برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1397 وریشهر  26-24برق،  یمنیا یآموزش دوره 
o 1396مهر  17-15و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1396 ریت 28-25 ،ابزار دقیق نگیارت یآموزش دوره 
o 26-24و حفاظت صاعقه مخازن نفت و گاز،   نگیارت ستمیس یآموزش دوره  

 1396 بهشتیارد
o 1395 ید 28-25برق،  یمولدها  یآموزش دوره 
o 1395 ید 14-11و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1395خرداد   19-16و حفاظت در برابر صاعقه،  نیزم ستمیس یآموزش دوره 
o افزارنرمبا  یصنعت عیتوز  ستمیمطالعات س یآموزش دوره ETAP ،7-10  1394آذر 

 ران یگاز فجر جم، شهرستان جم، استان بوشهر، ا شیپاال شرکت •
o 1394 ریت 22-20 ،یبرق یندها یشناسنامه فرآ نی تدو نهیدر زم مشاوره 
o 1393بهمن  2 ی ال ید 30 رها، یو صاعقه گ نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1393ذر آ 20-18برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 



 

 

www.namatek.com 
 19 

o 1393خرداد  13-11کابل،  یابیعیب  یآموزش دوره 
o 1392 رماهیت 11-10 ،یکیالکتر  یموتورها یوها یدرا یآموزش دوره 

 ران یجم، شهرستان جم، استان بوشهر، ا یبهشت دیآموزش شه مرکز •
o 1395 وری شهر  17-15و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1394خرداد  20-17برق،  یمبان یآموزش دوره 

 ران یشهرستان المرد، استان فارس، ا ان،یگاز پارس شیپاال شرکت •
o 1396 ریت 24-22 ،یکیالکتر  زاتی و نصب تجه اندازیراه یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1395خرداد  13-11  ،ییروشنا یها ستمیس سازیبهینهو   یطراح یآموزش دوره 
o 1394آذر   17-16 ،یبرق صنعت خوانینقشه یآموزش دوره 
o 1394 نیفرورد 27- 26 ،یکیالکتر  یموتورها ویدرا یآموزش دوره 
o 1393آذر  27-25کابل،  یابیعیب  یآموزش دوره 
o 1393 وری شهر  18- 16و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 ران ی استان خوزستان، ا ،یشهرستان آغاجار  ،بید بلندگاز  شیپاال شرکت •
o 1395آذر  15-13، هاکابل بیع یابیمکان  یآموزش دوره 
o 1394 ید 30-28، هاباتری  یو نگهدار  ریتعم یآموزش دوره 
o 1394 ید  7-5 ،یکیاصول حفاظت الکتر  یآموزش دوره 
o 1393آبان   21-19برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1393مهر  20-19برق،  خوانینقشه یآموزش دوره 

 ران یو قشم، شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان، ا سر خونگاز  شیپاال شرکت •
o 1395آذر  2-1برق در مناطق مستعد خطر،  زات یتجه یآموزش دوره 
o 1392آذر  25-24برق )ژنراتور سنکرون(،  یمولدها  یآموزش دوره 
o 1392آذر  18-17برق )ژنراتور سنکرون(،  یمولدها  یآموزش دوره 

 ی (، شهرستان مشهد، استان خراسان رضوات یعمل 4)منطقه  ران یانتقال گاز ا شرکت •
o 1394مرداد  6-4 ر،یفا یترانس رکت یو نگهدار  ریتعم یآموزش دوره 
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 ران ی استان فارس، ا راز،یشهرستان ش(، ات یعمل 5)منطقه  ران یانتقال گاز ا شرکت •
o 1394اسفند  4-1 ق،یابزار دق نیزم ستمیس یآموزش دوره 
o 1394 بهشتیارد 15-14برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1394مهر  19-18 ،یکیالکتر  زاتیتجه رانهیشگیپ رات یتعم یآموزش دوره 

 بندرعباس، استان هرمزگان (، شهرستان ات یعمل 6)منطقه  ران یانتقال گاز ا شرکت •
o 1396مهر  23-22برق،  یمبان یآموزش دوره 
o 1393آذر  4-2 ق،یابزار دق نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 ران ی استان مازندران، ا ،ی(، شهرستان سار ات یعمل 9)منطقه  ران یانتقال گاز ا شرکت •
o 1397 وریشهر  7-5مدار فرمان،  یآموزش دوره 
o 1394 ید 2-1، هاکابل یابیعیب  یآموزش دوره 
o 1394آذر   4-2 ،یژنراتور اضطرار  یآموزش دوره 
o 1394 ور یشهر  18-17 ،یکیالکتر  زاتیتجه رانهیشگیپ رات یتعم یآموزش دوره 

 ران ی(، شهرستان بوشهر، استان بوشهر، اات یعمل 10)منطقه  ران یانتقال گاز ا شرکت •
o 1394مرداد  25-24برق،  خوانینقشه یآموزش دوره 

 رانینفت و گاز اروندان، استان خوزستان، ا شرکت •
o 1394آبان  20-18و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 ران یاستان بوشهر، ا ه،ینفت و گاز پارس، شهرستان عسلو شرکت •
o 1393خرداد  22-20برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 

 بوشهر  ه،یعسلو ،یاول مجتمع گاز پارس جنوب شگاهیپاال •
o 1396آبان  10-8کابل،  یابیعیب  یآموزش دوره 

 بوشهر  ه،یعسلو ،یدوم مجتمع گاز پارس جنوب شگاهیپاال •
o 1395 ید 1 یآذر ال 29و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 استان بوشهر  ه،یپارس، شهرستان عسلو یانرژ  یاقتصاد ژهیمنطقه و شرکت •
o 1393خرداد  6-4برق ساختمان،  ساتیتأس یطراح یآموزش دوره 
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 تهران  ران،ی و ساختمان نفت ا یمهندس یمل شرکت •
o 9و  ریت 26و  20و  13و  6و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 1397مرداد 
 ران یصنعت نفت، شهرستان تهران، استان تهران، ا پژوهشگاه •

o یآموزش دوره UPS 1395مرداد  26-23 ،یتخصص 
o یآموزش دوره UPS 1395خرداد  10-8 ،یتخصص 

 ران ی شهرستان محمودآباد، استان مازندران، ا ران،ینفت ا یآموزش شرکت مل  مرکز •
o 1394 وریشهر  30-28 ،یکیاصول حفاظت الکتر  یآموزش دوره 
o 1393مهر  27-26  ،بندیمفصل و  کشیکابلکابل،  یشآموز دوره 
o 1392آبان  14-11برق )ژنراتور سنکرون(،  یمولدها  یآموزش دوره 
o 1392 وریشهر  26-23برق )ژنراتور سنکرون(،  یمولدها  یآموزش دوره 
o 1392خردادماه  13- 11ترانسفورماتور قدرت،  یآموزش دوره 

 ران ی نفت اصفهان، شهرستان اصفهان، استان اصفهان، ا یو تخصص یآموزش فن مرکز •
o 1395 بهشتیارد 14-13 ،یکیالکتر  زاتیتجه ینوع هایآزمایش  یآموزش دوره 
o 1395 بهشتیارد 8-6برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o اس  یپ وی یو نگهدار  ریتعم یآموزش دورهAEG ،26-29  1394مهر 
o 1394 وریشهر  25-22 د،یشارژر کلرا یباتر  یآموزش دوره 
o برق و  یمبان یآموزش دورهUPS ،16-18 1394 ری ت 
o برق و  یمبان یآموزش دورهUPS ،13-15 1394 ریت 
o برق و  یمبان یآموزش دورهUPS ،2-4 1394 ریت 
o برق و  یمبان یآموزش دورهUPS ،30-31  1394 ریت 1خرداد و 
o یآموزش دوره UPS 1394 بهشتیارد 1و  ن یفرورد 31-30 ،یتخصص 
o یآموزش دوره UPS 1393 ید 16-13 ،یتخصص 
o 1393 وریشهر  12-9 ،یکیفرمان الکتر  ی مدارها یآموزش دوره 
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o 1393مرداد  1و   ریت 31-29برق در مناطق مستعد خطر،  زات یتجه یآموزش دوره 
 خارگ، استان بوشهر  رهیخارگ(، جز  ی اتی)منطقه عمل رانیا ینفت هایپایانه شرکت •

o 1394اسفند  7-5 ،یکیالکتر  یموتورها پیچیسیم یآموزش دوره 
o 1394خرداد  26-24 رها، یو صاعقه گ نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1393مرداد  27-25مربوطه،  زاتی و تجه یفشارقو هایپست  یآموزش دوره 

 خارگ، استان بوشهر  رهی خارگ(، جز   یاتی)منطقه عمل رانینفت فالت قاره ا شرکت •
o 1397 ید 28-25و حفاظت صاعقه،  نگیارت یها ستمیس یآموزش دوره 

 رانیبهرگان(، استان بوشهر، ا  یاتی)منطقه عمل رانینفت فالت قاره ا شرکت •
o 1392آبان  29-26 ،یکیالکتر  ساتیتأس اندازیراهاستاندارد نصب و  یآموزش دوره 

 ران ی(، استان هرمزگان، ایر یس  یاتی)منطقه عمل رانینفت فالت قاره ا شرکت •
o 1392مهر   28-25 ،یکیالکتر  ساتیتأس اندازیراهاستاندارد نصب و  یآموزش دوره 

 رفسنجان(، استان کرمان  یاتی)منطقه عمل رانیخطوط لوله و مخابرات نفت ا شرکت •
o 1396بهمن  25-23و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 استان فارس  راز،یفارس(، ش یاتی)منطقه عمل رانیخطوط لوله و مخابرات نفت ا تشرک •
o 1395 ریت 29-27و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 اصفهان(، اصفهان  یاتی)منطقه عمل رانیخطوط لوله و مخابرات نفت ا شرکت •
o 1397آذر  19-17و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 )منطقه خوزستان(، اهواز، خوزستان  رانینفت ا و مخابراتخطوط لوله  شرکت •
o 1396آبان  3-1و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1394 وریشهر   16-14شارژرها،   یو باتر  یباتر  یآموزش دوره 

 استان تهران  ،شهرری)منطقه تهران(،  رانیخطوط لوله و مخابرات نفت ا شرکت •
o 1396 آذر 1 –آبان  29 ر،یو صاعقه گ نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1394مرداد  19-17 ر،یو صاعقه گ نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 ، لرستان آبادخرم )منطقه لرستان(،   رانیخطوط لوله و مخابرات نفت ا شرکت •
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o 1393 ید 28-27 ،یکیالکتر  یموتورها یابیعیب  یآموزش دوره 
 ی(، ازنا، مرکز ی)منطقه مرکز  رانیخطوط لوله و مخابرات نفت ا شرکت •

o خرداد  2تا  بهشتیارد 31و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره
1396 

آغار و داالن(، شهرستان   یاتی)منطقه عمل ی نفت و گاز زاگرس جنوب برداریبهره  شرکت •
 رانیاستان فارس، ا ر،یق
o 1397خرداد  30-28مخابرات،   نگیارت یآموزش دوره 
o 1394آذر  15-13 ،یکیالکتر  یموتورها یابیعیب  یآموزش دوره 

(، شهرستان انی پارس یاتی)منطقه عمل ی نفت و گاز زاگرس جنوب برداریبهره  شرکت •
 ران ی المرد، استان فارس، ا

o 1397 ید 6-5در برابر صاعقه،  زاتی حفاظت تجه یآموزش دوره 
o 1397مرداد   5-3برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1397 بهشتیارد 29-27 نگ،یارت ستمیس شرفتهیپ یآموزش دوره 
o 1396مهر  13- 12و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

نار و کنگان(، شهرستان   یاتی)منطقه عمل ی نفت و گاز زاگرس جنوب برداریبهره  شرکت •
 رانیجم، استان فارس، ا

o 1396آذر  29-27کابل،  یابیعیب  یآموزش دوره 
سروستان(، استان فارس،   یاتی)منطقه عمل ی نفت و گاز زاگرس جنوب برداریبهره  شرکت •

 ران یا
o 1398 بهشتیارد 4-3 ،ابزار دقیق نگیارت یآموزش دوره 

 یو گشو سر خون یاتی)منطقه عمل ی نفت و گاز زاگرس جنوب برداریبهره  شرکت •
 ران ی(، شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان، ایجنوب
o 1394 ید 22- 21و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 
o 1394 وریشهر  10-8 ،یکیالکتر  زاتیتجه رانهیشگیپ رات یتعم یآموزش دوره 
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 ی سرخس، استان خراسان رضو رانینفت و گاز شرق، خانگ برداریبهره  شرکت •
o افزارنرممطالعه شبکه برق با کمک  یآموزش دوره ETAP ،31 1397مرداد  2- 1و  ریت 

 ران ی شمال، شهرستان بهشهر، استان مازندران، ا ینفت انهیپا شرکت •
o 1393آذر  17-15 ،یکیفرمان الکتر  ی مدارها یآموزش دوره 

 نفت پاسارگاد، تهران  شرکت •
o 1397بهمن  2-1برق،  یمنیا یآموزش دوره 

 یشازند اراک، استان مرکز  ،ینینفت امام خم شیپاال شرکت •
o 1396اسفند  21-20 ،ابزار دقیق نگیارت یآموزش دوره 
o 1395مرداد  6-5و حفاظت مخازن نفت و گاز،  نگیارت یآموزش دوره 

 استان البرز، کرج  هایفرآورده پخش  شرکت •
o 1395آذر  21 ،یبرق صنعت یمنیا یآموزش دوره 

 نفت کرمانشاه، کرمانشاه  شیپاال شرکت •
o 1396اسفند  7-5اصول حفاظت و رله،  یآموزش دوره 
o 1396آذر  13-11برق،  ع یو توز  دیتول یواحدها یمعرف یآموزش دوره 
o 1395بهمن  25-23حفاظت موتور، ژنراتور و ترانسفورماتور،  یآموزش دوره 

 نفت اصفهان، اصفهان  شیپاال شرکت •
o 1398 نیفرورد  29-28 ،ابزار دقیق نگیارت یآموزش دوره 

 ران یا ،ی شرق جانیاستان آذربا ز،ی شهرستان تبر  ز،ینفت تبر  شیپاال شرکت •
o برند  یصنعت یشارژرها یو باطر  نورترها یا یآموزش دوره(GUTOR ،)22-24  

 1392 بهشتیارد
 ران یا زد،یشهرستان بافق، استان  ران،یا یسنگ آهن مرکز  شرکت •

o 1395 ید 8-7پست ها و شبکه ها،   زات یتجه یآموزش دوره 
o یکیالکتر  یموتورها  یآموزش دوره AC ،5-6  1395 ید 
o 1395آبان  25-24 ،یکیحفاظت مدارات الکتر  یآموزش دوره 
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o 1395آبان  16-15 ،یکیالکتر  ساتیتأس یآموزش دوره 
o یموتورها یو نگهدار  ریتعم یآموزش دوره AC ،28-29  1395  وریشهر 
o 1395 ریت 23-21 ن،یتوز  یموتورها  یو نگهدار  یابیعیب  یآموزش دوره 
o 1395 ریت 20-19برق،  خوانینقشه یآموزش دوره 
o 1394بهمن  28-26برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1394بهمن  19-17 ،یصنعت یی روشنا یآموزش دوره 
o یموتورها ریشناخت و تعم یآموزش دوره AC ،24-26  1394آبان 
o 1394آبان  6-4 ،یکیالکتر  یموتورها یو نگهدار  س ی سرو یآموزش دوره 
o 1394مهر  9-7 ،یبرق صنعت خوانینقشه یآموزش دوره 
o 1394مهر  6-4 ،یصنعت یی روشنا یآموزش دوره 
o یموتورها ریو تعم یشناخت و نگهدار  یآموزش دوره AC ،11-13  1394مرداد 

 ران ی استان کرمان، ا رجان،یشهرستان س رجان،یگل گهر س یو صنعت یمعدن شرکت •
o 1395خرداد  30-29سافت استارترها،  یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دوره 
o افزارنرم با  یحفاظت یهماهنگ  یآموزش دوره DIgSILENT ،24-25  1395خرداد 
o 1395خرداد  23-22ترانسفورماتور قدرت،  یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دوره 
o ویبا درا ییآشنا یآموزش دوره ACS 800 ،5-6   1395خرداد 
o 1395خرداد  4-3 ،یفشارقو یدهایکل یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دوره 
o شارژر و  یباتر  یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دورهUPS ،25-26 بهشتیارد  

1395 
o 1395 بهشتیارد 1و  نی فرورد 31  ،یآسنکرون مقدمات یموتورها  یآموزش دوره 
o یموتورها  یآموزش دوره AC  وDC ،18-19  1393بهمن 
o 1393آذر  24-23آن ها،  یابیعیبو  هاکابلشناخت انواع  یآموزش دوره 
o 1393آبان  30-29، هاکابلانواع  یشناخت و نگهدار  یآموزش دوره 
o 1393آبان  25-24 ،ی کیالکتر  یانرژ  عیتوز  ی تابلوها یآموزش دوره 



 

 

www.namatek.com 
 26 

o 1393آبان  15-14ترانسفورماتور قدرت،  یآموزش دوره 
o 1393مهر  29-28 ،یبرق صنعت یمنیا یآموزش دوره 
o یموتورها  یآموزش دوره AC  وDC ،22-24  1393مهر 
o 1393مهر  3-2برق،  خوانینقشه یآموزش دوره 
o 1393 وریشهر  2-1ترانسفورماتور قدرت،  یآموزش دوره 
o 1392 ید 9-7ترانسفورماتور قدرت،  یآموزش دوره 

 رانی ا ،یشهرستان جاجرم، استان خراسان شمال ران، یا ینایآلوم شرکت •
o 1393آذر   11-10از آن ها،  برداریبهره و اصول  عیتوز  ی تابلوها یآموزش دوره 

 ران یا زد،یشهرستان بافق، استان  ران،یا یسنگ آهن مرکز  شرکت •
o 1395 ید 8-7پست ها و شبکه ها،   زات یتجه یآموزش دوره 
o یکیالکتر  یموتورها  یآموزش دوره AC ،5-6  1395 ید 
o 1395آبان  25-24 ،یکیحفاظت مدارات الکتر  یآموزش دوره 
o 1395آبان  16-15 ،یکیالکتر  ساتیتأس یآموزش دوره 
o یموتورها یو نگهدار  ریتعم یآموزش دوره AC ،28-29  1395  وریشهر 
o 1395 ریت 23-21 ن،یتوز  یموتورها  یو نگهدار  یابیعیب  یآموزش دوره 
o 1395 ریت 20-19برق،  خوانینقشه یآموزش دوره 
o 1394بهمن  28-26برق،  یاستانداردها یآموزش دوره 
o 1394بهمن  19-17 ،یصنعت یی روشنا یآموزش دوره 
o یموتورها ریشناخت و تعم یآموزش دوره AC ،24-26  1394آبان 
o 1394آبان  6-4 ،یکیالکتر  یموتورها یو نگهدار  س ی سرو یآموزش دوره 
o 1394مهر  9-7 ،یبرق صنعت خوانینقشه یآموزش دوره 
o 1394مهر  6-4 ،یصنعت یی ناروش یآموزش دوره 
o یموتورها ریو تعم یشناخت و نگهدار  یآموزش دوره AC ،11-13  1394مرداد 

 ران ی استان کرمان، ا رجان،یشهرستان س رجان،یگل گهر س یو صنعت یمعدن شرکت •
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o 1395خرداد  30-29سافت استارترها،  یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دوره 
o افزارنرم با  یحفاظت یهماهنگ  یآموزش دوره DIgSILENT ،24-25  1395خرداد 
o 1395خرداد  23-22ترانسفورماتور قدرت،  یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دوره 
o ویبا درا ییآشنا یآموزش دوره ACS 800 ،5-6   1395خرداد 
o 1395خرداد  4-3 ،یفشارقو یدهایکل یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دوره 
o شارژر و  یباتر  یو نگهدار  ریشناخت و تعم یآموزش دورهUPS ،25-26 بهشتیارد  

1395 
o 1395 بهشتیارد 1و  نی فرورد 31  ،یآسنکرون مقدمات یموتورها  یآموزش دوره 
o یموتورها  یآموزش دوره AC  وDC ،18-19  1393بهمن 
o 1393آذر  24-23آن ها،  یابیعیبو  هاکابلشناخت انواع  یآموزش دوره 
o 1393آبان  30-29، هاکابلانواع  یشناخت و نگهدار  یآموزش دوره 
o 1393آبان  25-24 ،ی کیالکتر  یانرژ  عیتوز  ی تابلوها یآموزش دوره 
o 1393آبان  15-14ترانسفورماتور قدرت،  یآموزش دوره 
o 1393مهر  29-28 ،یبرق صنعت یمنیا یآموزش دوره 
o یموتورها  یآموزش دوره AC  وDC ،22-24  1393مهر 
o 1393مهر  3-2برق،  خوانینقشه یآموزش دوره 
o 1393 وریشهر  2-1ترانسفورماتور قدرت،  یآموزش دوره 
o 1392 ید 9-7ترانسفورماتور قدرت،  یآموزش دوره 

 رانی ا ،یشهرستان جاجرم، استان خراسان شمال ران، یا ینایآلوم شرکت •
o 1393آذر   11-10از آن ها،  برداریبهره و اصول  عیتوز  ی تابلوها یآموزش دوره 

 شاهرود، شاهرود، سمنان  مانیس شرکت •
o یالکتروموتورها یآموزش دوره AC  وDC ،21  1396 ریت 

 کرج، استان البرز  ک،یآب مانیس شرکت •
o 1395اسفند  11-10و  4کابل قدرت،  نگیز یو سا قیابزار دق نگیارت یآموزش دوره 
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 ران ی استان فارس، ا راز،یفارس نو، شهرستان ش مانیس شرکت •
o شارژر و   یباتر  ،یباتر  یو نگهدار  س ی سرو یآموزش دورهUPS ،20-21  1395  وریشهر 
o 1394بهمن  5-4و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 ران یتهران، شهرستان تهران، استان تهران، ا مانیس شرکت •
o 1393بهمن  12و  7و  5برق،  یتابلوها کشیسیمبا  ییآشنا یآموزش دوره 
o 1392بهمن  7و  5 ،کشیکابلاصول  یآموزش دوره 

 ران یدورود، شهرستان دورود، استان لرستان، ا مانیس شرکت •
o 1393آذر  13- 12و تست ترانسفورماتور،  یو نگهدار  ریتعم یآموزش دوره 
o 1393مهر  17-16 ،یفشارقو یالکتروموتورها  یو نگهدار  ریتعم یآموزش دوره 

 اهواز، استان خوزستان  ،یکشت و صنعت سلمان فارس شرکت •
o 1396مهر   26-24و حفاظت در برابر صاعقه،  نگیارت ستمیس یآموزش دوره 

 ران یا ن،یاستان قزو ن،یگلوکوزان، شهرستان قزو شرکت •
o 1394اسفند  9 ،یبرق صنعت یمنیا یآموزش دوره 

 رانیشهرستان اهواز، استان خوزستان، ا ،یو الکل راز  خمیرمایه شرکت •
o 1394بهمن   12-11 ،یکیالکتر  ی تابلوها یآموزش دوره 

 ی غرب جانیمهاباد، مهاباد، استان آذربا  یمیپتروش شرکت •
o 1396بهمن  30-29مدار فرمان،  یآموزش دوره 

 استان بوشهر  ه،ی(، عسلوه ی)برزو ینور  یمیپتروش شرکت •
o 1396آبان  23-22نفت و گاز،  رهی مخازن ذخ  نگیارت یآموزش دوره 

 الله، ماهشهر، استان خوزستان یمیپتروش شرکت •
o 1395 ید 19-18برق،  خوانیقشهن یآموزش دوره 

 ماهشهر، استان خوزستان  د،یتخت جمش یمیپتروش شرکت •
o 1395مهر  30-29 ،ی کیبرق و حفاظت الکتر  یمبان یآموزش دوره 
o 1395مرداد  15-14 ،ی کیبرق و حفاظت الکتر  یمبان یآموزش دوره 
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 کرمانشاه، کرمانشاه  مریپل یمیپتروش مجتمع •
o 1395اسفند  2 ی بهمن ال 30کنترل دور موتور،  یآموزش دوره 

 ران ی ماهشهر(، تهران، ا ،یراز  یمی)پتروش شرویپ یاینوآوران صنعت پو موسسه •
o 1393 ید  21-20 نگ،یارت ن،یاتصال به زم یها ستمیس  یطراح یآموزش دوره 

 ی غرب جانیمهاباد، مهاباد، استان آذربا  یمیپتروش شرکت •
o 1396بهمن  30-29مدار فرمان،  یآموزش دوره 

 استان بوشهر  ه،ی(، عسلوه ی)برزو ینور  یمیپتروش شرکت •
o 1396آبان  23-22نفت و گاز،  رهی مخازن ذخ  نگیارت یآموزش دوره 

 الله، ماهشهر، استان خوزستان یمیپتروش شرکت •
o 1395 ید 19-18برق،  خوانینقشه یآموزش دوره 

 ماهشهر، استان خوزستان  د،یتخت جمش یمیپتروش شرکت •
o 1395مهر  30-29 ،ی کیبرق و حفاظت الکتر  یمبان یآموزش دوره 
o 1395مرداد  15-14 ،ی کیبرق و حفاظت الکتر  یمبان یآموزش دوره 

 کرمانشاه، کرمانشاه  مریپل یمیپتروش مجتمع •
o 1395اسفند  2 ی بهمن ال 30کنترل دور موتور،  یآموزش دوره 

 ران ی ماهشهر(، تهران، ا ،یراز  یمی)پتروش شرویپ یاینوآوران صنعت پو موسسه •
o 1393 ید  21-20 نگ،یارت ن،یاتصال به زم یها ستمیس  یطراح یآموزش دوره 

 فکور صنعت، تهران  شرکت •
o افزارنرم و حفاظت صاعقه به کمک  نگیارت یها ستمیس  یطراح یآموزش دوره 

CDEGS ،3  1397آبان  1مهر و  24و   17و  4و  وریشهر  21و  14مرداد و 
 اصفهان، اصفهان  آهنذوب شرکت •

o 16- 14 ،یمخابرات هایسایت و حفاظت صاعقه  نگیارت یها ستمیس یآموزش دوره  
 1397مرداد 

 ی(، اراک، استان مرکز رالکویاراک )ا سازی آلومینیوم شرکت •
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o 1396آذر  25 ،ی فشارقو هایپستبرق  یمنیا یآموزش دوره 
o 1396مهر  20 ،ی فشارقو هایپستبرق  یمنیا یآموزش دوره 
o 1396مهر  19 ،ی فشارقو هایپستبرق  یمنیا یآموزش دوره 
o 1396مهر  18 ،ی فشارقو هایپستبرق  یمنیا یآموزش دوره 

 هرمزگان، بندرعباس، استان هرمزگان  فوالد •
o 1396 وریشهر  26-25و حفاظت صاعقه،  نگیارت یها ستمیس یآموزش دوره 

 مال، تهران  رانیا پروژه •
o 1398خرداد  2و  بهشتیارد 24 ،یحفاظت  گیربرق یآموزش دوره 

 لیاردب ل،ی ساختمان استان اردب مهندسینظام  سازمان •
o یحفاظت گیرهایبرق و  سکیر  یابی حفاظت صاعقه، ارز  یها ستمیس یآموزش دوره، 

 1397 نیفرورد 30-31
شهرستان ماهشهر، ماهشهر،   -ساختمان استان خوزستان  مهندسینظام  سازمان •

 خوزستان 
o 1396بهمن  20-19ساختمان،  یو همبند  نگیارت یها ستمیس یآموزش دوره 

 مال، تهران  رانای پروژه  – سونیک شرکت •
o 1396 ید 4آذر و  26و  20و حفاظت صاعقه،  نگیارت یها ستمیس یآموزش دوره 

 شهرستان بانه، بانه، استان کردستان -ساختمان استان کردستان  مهندسینظام  سازمان •
o 1396آذر  16 ،گیریاندازه هایروش ارت تستر و  یآموزش ناریسم 

 ساختمان استان قم، قم مهندسینظام  سازمان •
o 1397 وریشهر   16-15حفاظت صاعقه،  ستمیس یآموزش دوره 
o 1396مهر  28و  21صاعقه،  سکیر   تیر یمطالعه مد یآموزش دوره 

 تهران  ،ییویمقررات راد میتنظ سازمان •
o ید 10و  5آذر و  21و  14و حفاظت صاعقه،  نگیارت یها ستمیس یآموزش دوره  

1396 
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 راه سعادت، تهران   ندگانیپو شرکت •
o 1397 ید 19و  17 نگ،یارت یها  ستمیو س یمنیبرق، ا یمبان یآموزش دوره 

 تهران  ،یباکر  دیشه عی صنا •
o 1397 رماهیت 7برق،  یمنیا یآموزش دوره 

 تهران   ن،یپارچ یدفاع عی صنا •
o 1396 بهشتیارد 21تابلو برق،  یمنیا یآموزش دوره 

 آزما اسپادانا )وزارت دفاع(، تهران تیفیک شرکت •
o 1395اسفند   16و  5بهمن و  28، 21حفاظت صاعقه،  یها ستمیس یآموزش دوره 

 اسالمشهر، استان تهران  ،یگوهر  دیشه عیصنا  ،یصبا باتر  شرکت •
o 1397مهر  9برق،  تیفیک یآموزش دوره 
o شارژر و   یباتر  ،یباتر  یو نگهدار  س ی سرو یآموزش دورهUPS ،3-4  1395مهر 


