
 دانشگاهی علم و صنعتمرکز آموزش جهاد  آموزشی تخصصیهای دورهتقویم      

 

 
 

 معاونت

 آموزشی

 (روز)مدت  نام دوره ردیف

 5 شارژرهای صنعتی و UPSانتخاب آشنایی با اصول عملکرد و  1

 4 های صنعتیآشنایی با اصول عملکرد، محاسبات و نگهداری باتری  2

 3 صنعتیهای UPSطراحی عمومی و سفارش باتری شارژر و  3

 5 ی برق(کیفیت توان )حفاظت تجهیزات و عدم قطع فرآیند تولید در برابر مشکالت شبکه  4

 5 آشنایی با درایو پیشرفته  5

 5 های کنترل آنآشنایی با موتورهای الکتریکی و نحوه  6

 5 (Earthing)های الکتریکیاتصال زمین در شبکه  7

 4 آشنایی با منابع تغذیه سوئیچینگ  8

 5 آشنایی با ابزار دقیق  9

 5 (DSP) های سیگنال دیجیتال و کاربردهای آن آشنایی با پردازنده  10

 3 تجهیزات برق در مترو  11

 3 حفاظت کاتدیک  12

 3 رکتیفایرهای خاص  13

 5 هیدرولیک پایه  14

 5 هیدرولیک پیشرفته  15

 5 پنوماتیک پایه  16

 5 پنوماتیک پیشرفته  17

 5 های صنعتیها در شبکهرله اصول و فلسفه حفاظت و هماهنگی  18

 5 های صنعتیای( در مطالعات شبکه)آموزش پایه DigSILENTنرم افزار   19

 3 در رله های مختلف CTمحاسبات انتخاب کلید قدرت و   20

 5 های صنعتیدر شبکه DigSILENTافزار مطالعات حفاظتی توسط نرم  21

 5 سازی زمانی و پایداریمطالعات شبیه - DigSILENTافزار آموزش پیشرفته نرم  22

 DigSILENT 5مطالعات حالت گذرای شبکه انتقال توسط نرم افزار   23

 5 ی اشنایدرحفاظت فیدرهای صنعتی)خط و ترانسفورماتور( توسط رله  24

 ABB 5ی حفاظت فیدرهای صنعتی)خط و ترانسفورماتور( توسط رله  25

 Areva 5ی ترانسفورماتور( توسط رلهحفاظت فیدرهای صنعتی)خط و   26

 5 ی زیمنسحفاظت فیدرهای صنعتی)خط و ترانسفورماتور( توسط رله  27

 VAMP 4ی حفاظت فیدرهای صنعتی)خط و ترانسفورماتور( توسط رله  28

 DigSILENT 4افزار ها در نرمسازی، محاسبه و هماهنگی تنظیمات رلهنحوه مدل  29

 5 ای(های انتقال و فوق توزیع )آموزش پایهدر مطالعات شبکه DigSILENTافزار نرم  30

 5 ی زیمنسحفاظت پیشرفته ترانسفورماتور توسط رله  31

 ABB 5یحفاظت پیشرفته ترانسفورماتور توسط رله  32

 SIEMENS 5( 7UU623های شبکه قدرت با محوریت رله حفاظت )ها و هماهنگی با رلهحفاظت پیشرفته در نیروگاه  33

 GE 5 (G60)های شبکه قدرت با محوریت رله حفاظت ها و هماهنگی با رلهحفاظت پیشرفته در نیروگاه  34

 ALSTOM  5های شبکه قدرت با محوریت رله حفاظت ها و هماهنگی با رلهحفاظت پیشرفته در نیروگاه  35

 5 مربوطه()تنظیمات و معرفی نرم افزار   ABBی  حفاظت پیشرفته خط انتقال توسط رله  36

 5 افزار مربوطه(ی زیمنس )تنظیمات و معرفی نرمحفاظت پیشرفته خط انتقال توسط رله  37

 5 افزار مربوطه()تنظیمات و معرفی نرم AREVAیحفاظت پیشرفته خط انتقال توسط رله  38
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 معاونت

 آموزشی

 158لو، شماره نارمک، خیابان فرجام شرقی، خیابان شهید حیدرخانی،خیابان شهید ملک آدرس:

 77134833 – 77131158 -09124702916 تلفن:

 www.JDIUST.irوب سایت:   77452708تلفکس:

 

 (روز)مدت  نام دوره ردیف

 5 حفاظت پیشرفته ترانسفورماتورهای قدرت  39

 5 های صنعتیشبکه بار، راکتور و بانک خازنی درحفاظت باس  40

 ALSTOM, SIMENS, ABB 5هایرله اصول و فلسفه حفاظت باس بار، راکتور و بانک خازنی و بررسی  41

 VAMP 5و Schneider و SIEMENSهایحفاظت جامع الکتروموتورها توسط رله  42

 ABB 5و  Alstomهایحفاظت جامع الکتروموتورها توسط رله  43

 4 های توزیعکنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه   44

 DigSILENT 3افزار در نرم DSLاستفاده کاربردی از زبان برنامه نویسی   45

 DigSILENT 3افزار در نرم DPLاستفاده کاربردی از زبان برنامه نویسی   46

 4 راهکارهای تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت  47

 3 ساختمانراهکارهای تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی در   48

49  
 ,ISO19011و تربیت ممیزان داخلی بر اساس  ISO 50001انرژی الزامات استانداردهای سیستم مدیریت 

ISO50002 
4 

 2 و راهکارهای کاهش مصرف انرژی  ISO50001و   EN16001الزامات استانداردهای سیستم مدیریت انرژی  50

 3 های تجدید پذیرانرژی  51

 BAG HOUSE 2ای و آشنایی با فیلترهای کیسه  52

 3 های غبارگیر صنعتیآشنایی با سیستم  53

 2 آشنایی با اصول و مبانی فشار قوی  54

 2 آشنایی با اصول عملکرد و نگهداری تجهیزات برق و کنترل فیلترهای الکترو استاتیک  55

 3 آشنایی با طراحی دکل حفاری  56

 3 (PIPINGصنعتی )اصول تئوری طراحی لوله کشی   57

 2 آنالیز ارتعاشات  58

 Access 2آموزش تهیه دیتابیس کنترل مدارک مهندسی با استفاده از نرم افزار   59

 2 های مهندسیهای کنترل مدارک در پروژهآموزش تکنیک  60

 2 های مهندسیریزی و کنترل پروژه در پروژههای برنامهآموزش تکنیک  61

 3 ایمنی تخصصی برق  62

 5 2و  1نشانی سطح آتش   63

 HSE 4الزامات عمومی   64

 
  باشد.در محل شرکت می های پیشنهادیدورهبرگزاری امکان 

 

 

 


