
    
                                                                                                   

                                                                                                                            
          

  

  ) 1سطح    MV&LV يها تابلو ي طراحی ،ساخت و بازرسیا حرفه یمهندس جیپک(: کارگاه آموزشی

  

  بهمراه بازدید عملیاتی از شرکت ایران سوییچ بعنوان قدیمی ترین شرکت تابلو ساز ایران )دوره در قالب یک پکیج5( 
    

 :1سطح  کارگاه محتواي

 مفاهیم و اصطالحات ایمنی و سیستم برق رسانی/  نده حوادث در صنعت برق هاي ناشی از حوادث، عوامل تشدید کن تعاریف ایمنی و زیان 

 گذارد مشخصات برخی تجهیزات حفاظت انفرادي در برق و چگونه جریان بر بدن تاثیر می  

  گرفتگیبرق گرفتگی و خطرات ناشی از آن، قوس الکتریکی و ارتینگ  و علل عمده آتش سوزي ناشی از برق گرفتگی، تجهیزات مستعد برق  

  مقایسهAC,DC بررسی آماري، اقدامات الزم در خصوص ایمنی در مواجهه با تجهیزات برقی ،  

 ها، اجراي تهیه چک لیست ایمنی در دوره، پخش کلیپ هاي آموزنده برق گرفتگی و بحث  نامه حفاظتی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه آیین

  تابلو برق و نقش آن در صنعت  /  ل آنها گروهی، پخش تصاویر عدم رعایت ایمنی و تحلی

 کاربري، ساختار، محل نصب، تحرك، ایستایی، سطح ولتاژ : طبقه بندي تابلو ها از لحاظ  

 محفظه باسبار، محفظه سرکابل، محفظه : معرفی استانداردهاي تابلو برق و بخشهاي مختلف تابلوLVمحفظه کلید ، .  

 نی، اسناد،بررسی ف: شرکت در مناقصات تابلوsignal list ،singlline ،برند ،IP ،شرایط جوي، شرایط نصب، رنگ،ابعاد، حفاظت، ارائه پیشنهاد ،  

  اندازه گیري، نشانگرها، کلید و انواع آن / مدارفرمان ، مدار قدرت)ACB ،MCCB ،MCB ،SF6و سکسیونرها ) ، خال، روغنی  

 ترانس،  رله، خازن، تجهیزات ابزار دقیق، تعاریف، سطوح عایقی، راکتور، تست بالك و...  

  فینگر، فنر و شارژ و دشارژ، ارابه کلید و رنگ /  شینه و باسبار، اتصاالت، کابل، بدنه، اینترالك ، داکت، وایرینگ، خم 
  

  )انتخابی(بازدید عملی از کارخانه ایران سوئیچ : روز سوم

  شمش کشی و رنگ/  sivaconتابلو هاي / دستگاههاي فلزکاري تابلو / خازن سازي /  MVو  LVبا نحوه اسمبلی تابلوهاي آشنایی 

  )کارشناس ارشد مهندسی برق کنترل، دکتراي مدیریت تکنولوژي دانشگاه علم و صنعت ایران( پور مهندس رامتین خلعت: مدرس

  ریال  3.900.000: شهریه کارگاه              17الی  9: ساعت              94اسفند  19و  18: تاریخ برگزاري

  

 در صورت درخواست جهت گواهی نامه بین المللی معتبر هزینه جداگانه محاسبه می گردد( رایه گواهی نامه  آموزشی داخلیا(  

   ارزشیابی از فراگیران) /  میان وعدهناهار و (پذیرایی از شرکت کنندگان  

 درصد تخفیف می باشد 10شهریه شامل ) نفر 3حداقل (گروهی  درصورت ثبت نام.  

 ارایه مشاوره به شرکتها  در حوزه هاي مختلف با شرایط ویژه توسط استادان 

 و عضویت در باشگاه مشتریان و ارایه خدمات ویژه  استفاده فراگیران از سمیتئاترهاي شرکت با شرایط ویژه 
  

  )88030400بانک ملت و ارسال فیش واریزي به شماره فکس   5009247896ساب   جهت ثبت نام واریز مبلغ به شماره ح(
 

  تماس حاصل فرمایید  88216987و  88216170 مرجانیخانم  آموزشبراي هماهنگی ثبت نام با واحد.  

 

  

  

  


