
   طرح آموزش
  اي مشاغل)(بر مبناي نظام صالحيت حرفه

   مباني برق صنعتينياز دوره: پيش  980207كد دوره:   پيشرفته برق صنعتي عنوان دوره: 
    هدف آموزشي:

 هايدر شبكه زاتيتجه حيمربوطه و انتخاب صح يتانداردهاآن بر اساس اس بيو رفع ع يابيبيو ع يبرق صنعت هايانواع شبكه ليو تحل هيتجز ييتوانا ،دوره نينمودن ا يپس از ط رانيفراگ
   .آورنديرا به دست م يكيالكتر

  نگرشي    مهارتي   دانشي   نوع دوره :
  و تعميركاران هااپراتور   هاتكنسين   كارشناسان   مديران و سرپرستان    :  سطح شركت كنندگان

  روز)  3( ساعت 24 :دوره مدت  )25سازماني منطقه ويژه، كارگاه شماره هاي برون(كارگاه از محل كارخارج                           محل كار                       محل اجرا:
  محتواي آموزشي: 

  
 ژنراتورهااول:  بخش   

  سنكرون هايماشين
    سنكرون ژنراتور كار اساس

  ايضربه امواج برابر در حفاظت
    عايقي مقاومت تست

 Polarization Index   
  غيرمخرب  هايتست ،عايقي مقاومت تست، هاهگو وضعيت از بازديدهاي روتور شامل: تست

 

 رانسفورماتورهات :دوم بخش   
  ترانسفورماتورها انواع
  ترانسفورماتورها   كار اساس

  ترانسفورماتورها به مربوط هايآزمايش
  هاپيچسيم عايقي مقاومت تست
  اهمي   مقاومت تست

  تبديل   نسبت تتس
  انواع حفاظت مكانيكي و الكتريكي ترانسفورماتور

  استانداردهاي مربوطهو  ساختار آنتپ چنجر، 
  

 الكتروموتورها سوم: بخش  
  اساس كار موتورهاي القايي  

  ها و مزايا و معايب هر كدام  انواع الكتروموتورها، مشخصات آن
  اندازي الكتروموتورها  هاي راهانواع روش

  انتخاب الكتروموتور مناسب با توجه به نوع بارنحوه 
  هاي موتورها  انواع تست

  يابي الكتروموتور  هاي عيبروش
  

 ضعيففشار  و فشارقوي سوئيچگيرهاي انواع با آشنائي: چهارم بخش  
  هر كداممزايا و معايب و  انواع كليدهاي فشار قوي

  مشخصات فني كليدهاي فشار قوي 
  خاموش كردن جرقه در مكانيسم كليدها هايشناسايي انواع روش

  استانداردهاي مربوط به كليدها و سوئيچگير
  ليدهاي فشار ضعيف  ك

  

 پنجم: كليات منابع تغذيه بدون وقفه بخش  
  

 كليات حفاظت الكتريكي مدارات برق صنعتيششم بخش :    
  

  هاي مورد انتظار كسب شده پس از اجراي دوره: شايستگي
  

  عملكرد ترانسفورماتورهاشناخت و بررسي 

 شناخت و بررسي عملكرد موتورهاي آسنكرون سه فاز 

 شناخت و بررسي عملكرد موتورهاي تك فاز 

 اندازي موتورهاي آسنكرون سه فاز و تك فاز با كليدهاي دستيتوانايي راه 

 هاي الكتريكي جريان متناوباندازي ماشينشناخت و بررسي عملكرد تجهيزات راه 

 فاز توسط كنتاكتورها فاز و تك اندازي موتورهاي آسنكرون سهتوانايي راه 

 اندازي تابلوهاي الكتريكيزات و راهيتوانايي نصب تجه    

 ينرم و كنترل دور در موتورها ياندازراه AC  به روشV/F  

  يژنراتور اضطرار زليدستگاه د كيمدارات قدرت و فرمان  

 وابسته زاتيو تجه يفشار قو ديل چند دستگاه كلمشخصات و مدارات قطع و وص  

 شارژر يمدارات قدرت و فرمان چند دستگاه باطر  

 مدارات قدرت و فرمان دستگاه  يبررسUPS  

 اساس كد  بر يبرق يهاو المان يحفاظت يهارله يشماره گذارANSI  

 يكيالكتر يموتورها يحفاظت يهارله  

  كارگروهي    كارورزي   بازديد   سمينار   استاد شاگردي   گاهيكار   كالس درس     شيوه اجرا :
  منابع و تجهيزات آموزشي:

 ژكتور وپر ويدئو                          تلويزيون                         وايت برد                          جزوه                               ماژيك و تخته پاك كن                      دوربين فيلمبرداري                    تاپ لپ  
                              برق صنعتي كليه تجهيزات موجود در كارگاه  منابع ويژه:

    يده است.هاي آموزشي قيد گردبندي دورهزمانهاي برگزاري در بخش برنامه تاريخ زمان برگزاري:
  ندارد                             دارد                              :گواهينامه آموزشي  ريال 000,000,14 هزينه آموزش:

   شركت سپهر پروژه سپاهاناي كشور                                                         حرفهسازمان فني و  سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس                                                       مرجع صدور گواهينامه:
  ارزيابي نتايج                  يزان تغيير رفتار)    سنجش م(بخشي بلند مدت اثر                        سنجش ميزان يادگيري                 )       ارزيابي كوتاه مدتواكنشي (                    روش ارزيابي:

  توضيحات:
  
  

  


