
 
 

  

 

 

      
 

 آموزشي:  کارگاه

 «شبکه و صنایع ترانسفورماتورهای توزیع سرویس، نگهداری و تعمیرات»

 

 22/3/98لغایت  21/3/98 زمان اجراء: ساعت 14 :کارگاهمدت 

 تومان 000/590 نام در دوره:هزینه ثبت   کارخانه ایران ترانسفو ري محل برگزاري:

 

 21/3/98سه شنبه 

 زمان موضوع

 ترانسفورماتورهای توزیعآشنائي با  نشست اول:

 ساختمان و اصول کار ترانسفورماتور -

 استانداردهاي ترانسفورماتور -

 خشک(گازي،  بع انبساط، هرمتیک وله اي و)با من انواع ترانسفورماتورهاي توزیع -

 ترانسفورماتورهاي توزیع تجهیزات حفاظتی و کنترلی -

30:10-9  

30:10-11 استراحت و پذیرائي  

 ترانسفورماتورهای توزیع آزمونهای: دومنشست 

 آزمونهاي کارخانه اي -

 آزمونهاي نصب و راه اندازي -

 آزمونهاي عیب یابی و ارزیابی وضعیت  -

13 - 11  

13 - 14 ناهار و نماز  

و انجام آزمونهای کارخانه ای ترانسفورماتور در کارخانه ایران  آشنایي عملي با نحوه ساختکارگاه اول: 

 ترانسفو ری
00:61- 00:41  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

      
 

 22/3/98چهارشنبه 

 زمان موضوع

9-30:10 ترانسفورماتورهای توزیعاز نگهداری  سرویس و :نشست سوم  

30:10-11 استراحت و پذیرائي  

 توزیعآشنائي با روغن ترانسفورماتورهای  :چهارمنشست 

 انواع روغن ترانسفورماتور )کالس یک و دو(آشنائی با مشخصات فیزیکی و شیمیائی و  -

 IEC60296: 2012آزمونهاي کنترل کیفی روغن نو:  -

 IEC60422: 2013آزمونهاي کنترل کیفی روغن در حین بهره برداري:  -

عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهاي گازکروماتوگرافی و فورفورال برمبناي  -

 IEC62874: 2015و  IEC60599: 2015استانداردهاي 

13 - 11  

13 - 14 ناهار و نماز  

00:41 -00:61  تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیععیب یابي و با فرآیند  عملي آشنایي :ومد کارگاه  

 

 دوره: ینمدرس و سوابق کاری مشخصات

 

 :اولمدرس 

 مجتبي حیدرزادهمهندس 

 

 

 تحصیالت: 

 قدرت از دانشگاه شاهد تهران -فوق لیسانس برق -

 قدرت از دانشگاه مازندران )دانشکده فنی( -لیسانس برق -

 سوابق کاری: 

 رییس واحد محاسبات الکتریکی ایران ترانسفو ري -

 مدیر واحد آزمایشگاه الکتریکی موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران      -

 مدرس دانشگاه  -



 
 

  

 

 

      
 

 

 

 وم:مدرس د

 مهندس آرش آقائي فر
 

 

 تحصیالت:
 از دانشگاه تهران MBAفوق لیسانس   

 لیسانس برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران  

 

 سوابق کاری: 
 تا کنون 1389 مدیر عامل، شرکت الوند توان انرژي از سال -

 تا کنون 1393صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه ترانسفورماتور از سال  -

 تا کنون 1393دبیر اجرائی کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور از سال  -

 1380کارشناس فنی، مدرس و مدیر آموزش موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران )شرکت ایران ترانسفو( از سال  -

 1389لغایت 

 

 کتابها و مقاالت: 
  1391، «راهنماي روغن ترانسفورماتور»ترجمه و ویراستاري کتاب:  -

 ترجمه استانداردهاي روغن ترانسفورماتور -

ارائه  «محاسبه جهشهاي حرارتی و عمر از دست رفته ترانسفورماتور به روش مونیتورینگ آنالین بارگیري»مقاله:  -

 شده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق


