
 
 

  

 

 

        شرکت الوند توان انرژی
  

 آموزشي:  کارگاه

 «عشبکه و صنای آشنایي با اصول کار، بهره برداری، سرویس، نگهداری و تعميرات ترانسفورماتورهای توزیع»

 ساعت ۱7 :کارگاهمدت 

 (پرند) کارخانه ایران ترانسفو ري محل برگزاري:

 ۱/3/96لغایت  3۱/2/96 اجراء:زمان 

 آقاي مهندس ایرج فكور مدرس:

 ریال ۰۰۰/۵۰۰/۵ هزینه ثبت نام در دوره:

 فصلنامه ترانسفورماتورشرکت ایران ترانسفو ري،  گواهینامه:

 

 31/2/96یکشنبه 

 زمان موضوع

 ترانسفورماتورهای توزیع و استانداردهای اصول کار ،ساختمان نشست اول:

 ترانسفورماتورهاي توزیع شبكه -

 ویژه صنایع ترانسفورماتورهاي -

9-۱۰:3۰ 

 ۱۱-۱۰:3۰ استراحت و پذیرائي

 آزمونهای ترانسفورماتور: نشست دوم:

 IEC60076-1بر اساس استاندارد  و معیارهاي پذیرش معرفي تستهاي کارخانه اي ترانسفورماتور -

 IEC60422: 2013و  IEC60296: 2012براساس استانداردهاي آزمونهاي روغن ترانسفورماتور  -

۱۱-۱2:3۰ 

 ۱2:3۰ -۱3:3۰ ناهار و نماز

ایران  کارخانهدر ترانسفورماتور  انجام آزمونهای کارخانه ای و ساخت آشنایي عملي با نحوه :کارگاه اول

 ترانسفو ری
۱۵:3۰- ۱3:3۰ 

 ۱6-۱۵:3۰ استراحت و پذیرائي

 )ادامه(ترانسفورماتورآزمونهای نشست سوم: 

 آزمونهاي نصب و راه اندازي -

 آزمونهاي عیب یابي و ارزیابي وضعیت ترانسفورماتورهاي توزیع -

۱6-۱7:3۰ 
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 1/3/96دوشنبه 

 زمان موضوع

 :بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع: مچهارنشست 

 معرفي تجهیزات حفاظتي و کنترلي ترانسفورماتورهاي توزیع -

 بارگیري از ترانسفورماتور و محدودیتهاي مربوط به آن -

 ساخت و بهره برداري از ترانسفورماتور ،پارامترهاي محیطي موثر در طراحي -

9-۱۰:3۰ 

 ۱۱-۱۰:3۰ استراحت و پذیرائي

 رداری از ترانسفورماتورهای توزیع )ادامه(:بهره ب م:پنجنشست 

 آشنایي با اصول کنترل نهایي  -

 حمل و نقل و بارگیري -

 نصب و راه اندازي -

۱۱-۱2:3۰ 

 ۱2:3۰ -۱3:3۰ ناهار و نماز

 يوبمعرفي معایب احتمالي ترانسفورماتور و روشهای عملياتي تعمير ترانسفورماتورهای مع: کارگاه دوم

 ایران ترانسفو ری کارخانهدر کارگاه تعميرات 
۱۵:3۰- ۱3:3۰ 

 ۱6-۱۵:3۰ استراحت و پذیرائي

 ۱7-۱6 کنترل، سرویس و نگهداری دوره ای ترانسفورماتورم: ششنشست 

 ۱7:3۰-۱7 پرسش و پاسخ
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 مشخصات مدرس دوره:
 

 

 

 مهندس ایرج فکور

 

 

 تحصيالت: 

 قدرت  -لیسانس برق -

 

 سوابق کاری: 

 مدیر تولید شرکت ایران ترانسفو ري -

 مدیر تضمین کیفیت شرکت ایران ترانسفو ري -

 رئیس آزمایشگاه برق فشار قوي ایران ترانسفو ري   -

 رئیس قسمت مونتاژ شرکت ایران ترانسفو ري -

 رئیس برنامه ریزي و کنترل تولید شرکت ایران ترانسفو ري -

 

 آموزشهای تخصصي:

 زمایشگاه برق فشار قوي کارخانه قدرتا -تستهاي کارخانه اي ترانسفورماتورهاي توزیع و قدرت (۱

 ۱389-ایران ترانسفو      

 رق فشار قوي کارخانه قدرت ازمایشگاه ب -عیب یابي و تستهاي نوین ترانسفورماتورهاي توزیع و قدرت  (2

 ۱389-ایران ترانسفو     

 ۱383-یران ترانسفوا-( آموزشهاي تخصصي طراحي ،کنترل کیفي ،تولید و بهره برداري ترانسفورماتور3

 ۱388-سفورماتور و شرکت ایران ترانسفوسسه تحقیقات ترانمو -( روغن ترانسفورماتور4

  ۱388-وسسه تحقیقات ترانسفورماتور و شرکت ایران ترانسفوم -(حفاظت ترانسفورماتور۵

 DTC  -۱387-( مدیریت عمر ترانسفورماتور6

7 )High Voltage Test & Measurement Techniques – HIGH VOLT – ۱388 

8) Weidmann transformers course , July 2012, Switzerland - ۱39۱ 
    


