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پور )عضو هیئت علمی دانشگاه ایلینویز دکتر محمد شاهیده
 آمریکا(
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 امیرکبیر(

 نام مجریان :
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برنامه و بودجه استان خراسان رضوی، شرکت مخابرات  سازمان
ایران )منطقه خراسان رضوی(، سازمان نظام مهندسی ساختمان 

ج )استان خراسان رضوی(، ماهنامه تخصصی مهندسی برق اموا
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 :محورهای دوره آموزشی

زیست، تولید انرژی الکتریکی از منابع محیط (1
 تجدیدپذیر

 روهای پیشهای نوین برق و چالشاقتصاد فناوری (2

 های نوین روشنایی و هوشمندسازی ساختمانفناوری (3

 اتوماسیون در صنعت برق و امنیت سایبری (4

 وریکاهش تلفات، مدیریت مصرف و افزایش بهره (5

 ایکارآفرینی و مهندسی حرفه (6

 ................................................................................... 

 نگارنده 

 پور درباندکتر سمیه حسن

 

 

  مقدمه

 گسترش و جهان جمعیت افزایش با

 کشورهای در صنعت افزون روز

انرژی،  به نیاز افزایش و توسعه درحال

 بشر گیرگریبان ایعدیده مشکالت

 در تعادل حفظ به وابسته زیست، محیط و انسان بقای شده است.

 در آگاهانه عملکرد و محیطی زیست منابع به توجه و جهان بوده

 به عنوان نوین هایفناوری .اهمیت زیادی دارد آنها از استفاده

 از پایدار، توسعه محور و بشر مشکالت از بسیاری گشایراه

 این باشد که درعصر حاضر می در انسان دستاوردهای مهمترین

 .دارد ایویژه جایگاه انرژی منابع از برداریبهره هایفناوری میان

 بررسی هدف با انرژی نوین هایفناوری سومین همایش ملی

 و پذیرتجدید هایفناوری انرژی هایدر حوزه تحوالت آخرین

 افزایش و سازیقانونی، فرهنگ هایظرفیت از حداکثری استفاده

و  15تاریخ   آن، در هایچالش توسعه و در مردمی هایمشارکت

 .گردید سجاد برگزار صنعتی دانشگاه در دی ماه 16

 

 
 تصاویر برگزاری دوره آموزشی
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  نتیجه گیری

کشور جمهوری اسالمی ایران یکی از غنی ترین کشورهای 

جهان در بخش انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بوده است 

و در صورت استفاده صحیح از این نعمتهای خدادادی می 

تواند یکی از موفق ترین کشورهای جهان در این بخش بوده 

و عالوه بر کسب سودهای مادی و معنوی، رفاه اجتماعی 

لی را ایجاد نماید که به دالیل مختلف و کم و بیش قابل قبو

معلوم این مهم محقق نشده است. تحقق این اهداف یک 

عزم ملی  را می طلبد که امیدواریم این همایش مقدمه ای 

برای ایجاد این اراده ملی باشد. لذا توجه اندیشمندان، 

های ترین پیامبه برخی از مهممتفکران و سیاستمداران را 

 . کنیممی همایش جلباین 

سبد انرژی در هر کشور متناسب با ذخایر و  -1

نیازهای آن کشور تعیین می شود،  لذا پیشنهاد 

می گردد سبد انرژی متناسب با شرایط و 

محدودیتهای کشور از جمله کاهش آالیندگی، 

پدافند غیر عامل، کار آفرینی، تامین انرژی و .... 

 تدوین گردد.

موجود در زمینه انرژی های  با توجه به پتانسیل -2

تجدید پذیر به خصوص باد و خورشید، و از طرفی 

فقدان پیشرفت در این زمینه نسبت به سایر 

کشورهای همسایه، توجه به این بخش  از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است و الزم است توجه خاصی 

به این بخش گردد به خصوص تثبیت قوانین و 

و فرهنگ سازی   مقررات حمایتی، اعتمادسازی

برای جلب نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی و 

 سرمایه گذاران خارجی اجتناب ناپذیر است.

با توجه به اینکه دنیای فعلی دنیای اطالعات بوده  -3

و به کمک این اطالعات می توان شبکه های 

قدرت و ریز شبکه ها را به بهترین نحو ممکن 

به مدیریت و کنترل نمود، پیشنهاد می گردد 

بحث شبکه های هوشمند و اتوماسیون سازی 

 توجه ویژه گردد.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که برخی  -4

 کشورها با تدوین و ابالغ سیاست های نامناسب

در زمینه انرژی های تجدید پذیر موفقیت 

برخی کشورها با چندانی کسب ننموده اند و 

موفقیتهای  تدوین و ابالغ سیاست های مناسب

گیری  کسب نموده اند که این موضوع چشم 

اهمیت سیاست گذاری را آشکار می کند که باید 

 به آن توجه گردد.

اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان  -5

توسعه انرژیهای تجدید پذیر خواهد بود. لذا توجه 

به تدوین و اجرای سیاستهای صحیح اقتصاد 

 مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هنگ بهینه سازی مصرف، به خصوص مصرف فر -6

برق در کشور به خوبی تدوین و اجرا نشده است 

های برگزار شدهازدیدتصاویر ب  
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و در صورتی که به همین منوال پیش رود، آینده 

روشنی در این زمنیه متصور نیست و بازنگری در 

 این زمینه اجتناب ناپذیر است.

مشکل کار افرینی برای فارغ التحصیالن کلیه  -7

رق یکی از بحرانهای رشته ها و به خصوص رشته ب

موجود است و توسعه انرژهای تجدید پذیر می 

 تواند در این زمینه تا حد زیادی راهگشا باشد.

یکی از چالشهای مهم توسعه انرژی های  -8

و تجدیدپذیر، موضوع ذخیره سازی انرژی است 

در این موضوع حائز به تحقیقات  ویژه توجه

 .اهمیت بسیار است

مدیران ارشد کشور، علی رغم توصیه های  -9

تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با صنعت برق مورد 

توجه جدی نبوده و برای دستیابی به موارد مطرح 

شده، توجه به سرمایه گذاری در بخش تحقیقات  

 از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به ظرفیت بسیار خوب استان خراسان  -10

رضوی در وجود کانال باد مناسب به خصوص 

توصیه نل باد دیزباد بینالود و نشتیفان خواف، تو

 دستگاه های اجرایی وهمه مسئولین می شود 

حداکثر حمایت را از توسعه سرمایه گذاری  استان

در  در احداث نیروگاه های بادی به خصوص

در  اختصاص زمین و صدور مجوزهای مورد نیاز

همچنین سیستم بانکی  .این مناطق بعمل آورند

ر حمایت را از سرمایه گذاران این استان حداکث

 بخش به عمل آورند.

به منظور کاهش آالیندگی در سطح کالن شهرها  -11

و شهرهای بزرگ، استفاده از خودروهای برقی به 

عنوان یکی از موثرترین کارها مدنظر است و الزم 

است در زمینه توسعه فناوری های مورد نیاز نظیر 

ستگاه های شارژ خودروها و نحوه اندازه گیری ای

توسط دستگاه های ذیربط به خصوص شهرداریها، 

 حمایت الزم صورت پذیرد.

 پاسخگویی بار یکی از الزامات شبکه های -12

در  هوشمند است که با توجه به موارد طرح شده

 همایش الزم است به صورت فراگیر توسعه یابد.
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های در اینترنت اشیا در خانه 4Gو  3Gنقش 

 هوشمند

 مهندس یاسر سعیدی

 )پرتو آبی( Brtelکارشناس شرکت 

 خالصه

به عقیده بسیاری از صاحبنظران حوزه ارتباطات، 

انقالب بعدی در حوزه موبایل   (IoT) اینترنت اشیا

، انگیزه IoTهای . در آینده نزدیک سرویسباشدمی

های سلولی خواهد بود. کلیدی در جهت رشد شبکه

میالدی،  2025شود که در سال تخمین زده می

میلیارد شی مختلف به شبکه  30نزدیک به 

اینترنت متصل باشند که در این میان سهم 

های سلولی مبتنی بر شبکه IoTهای تکنولوژی

 میلیارد شی خواهد بود. 7نزدیک به 

های رود که تکنولوژیانتظار میدر همین راستا، 

IoT  مبتنی بر شبکه های سلولی )یا به اختصار

Cellular IoTهای متنوعی جهت (، سرویس

برقراری ارتباط اشیا مختلف مانند: دستگاهای 

های حوزه گیری )کنتورها(، خودروها، سیستماندازه

حمل ونقل، وسایل حوزه سالمت و بهداشت و غیره 

 .را فراهم نمایند

، جهت ارائه Cellular IoTنیازمندیهای اصلی 

 باشد:ها به شرح زیر میرقابتی این گونه سرویس

 طول عمر باالی باتری 

 هزینه پایین تجهیز 

 هزینه پایین راه اندازی 

 پوشش وسیع 

  پشتیبانی از تعداد عظیمی از اشیا 

بدین منظور، شبکه رادیویی باید با تجهیزات ساده 

و ارزان قیمت هماهنگی داشته باشد. در ضمن 

شبکه انتقال و پروتکلهای الیه باالتر باید امکان 

انرژی را برای اشیا قابل اتصال فراهم  مصرف پایین

سال برای باتری،  10کنند به نحوی که طول عمر 
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وسیع با ضریب  پذیر باشد. و در نهایت پوششامکان

پذیری باال در مکانهای سرپوشیده و مناطق نفوذ

 غیر شهری فراهم گردد.

توانایی پشتیبانی از  LTEدر حال حاضر تکنولوژی 

IoTباشد، در همین حال ، را دارا میLTE 

Advancedسال برای  10تواند طول عمر ، می

، Power Saving modeباتریها را در حالت 

، LTE Advanced Proوژی فراهم آورد. تکنول

تر تر، عمر باتری بهتر و هزینه پایینپوشش بهینه

را در کنار ظرفیت مناسب جهت اتصال تعداد 

عظیمی از اشیا را با معرفی دو تکنولوژی زیر فراهم 

 آورد:می

 eMTC (enhanced Machine 

Type Communication) که اغلب ،

 شودشناخته می LTE-Mبه نام 

 NB-IoT (NarrowBand Internet 

of Things) 

تواند در الذکر، هم میپیاده سازی دو سیستم فوق

فعلی  LTEمشترک با سیستم  Spectrumیک 

باشد و یا بصورت مستقل با پهنای باندی به عرض 

180kHz برای ،NB-IoT .انجام پذیرد 
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های مدیریت در حوزه GHPتبیین نقش موثر 

 مصرف، حفظ منابع انرژی و محیط زیست

 دکتر مجید هاشمیان

 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود

 خالصه

با توجه به اصول علمی و قوانین مرتبط، آنچه در بحث 
تبدیل، تامین و استفاده از انرژی مهم است، حفظ )منابع 
انرژی( و پاکداشت )محیط زیست( به عنوان دو ودیعه 

رزشمند الهی برای زندگی بشر با رعایت توجیه فنی و ا
اقتصادی است. در این راستا، سعی بر آن است تا 
بکارگیری بهترین فرآیندهای تبدیل انرژی و تجهیزات 

های موثری در حفظ و نگهداری این با راندمان باال، گام
 دو هدیه ارزشمند برداشته شود.

 معرفی ساختار کلی پمپ حرارتی 

بخش به اختصار به معرفی پمپ حرارتی، انواع،  در این
شرایط بکارگیری، مزایا و معایب و نکات الزم پرداخته 

 خواهد شد.

 نکات قابل توجه

بررسی راندمان تغذیه الکتریکی در تامین  (1
 و گرمایش در شرایط موجود  سرمایش

در صورت استفاده از گاز، تلفات مربوط به تولید  (2
 رود.بین می و انتقال و توزیع برق از

استفاده از حرارت موتور احتراقی، اختالف  (3
 دهد.دمای پمپ حرارتی را کاهش می

ارائه راندمان ساالنه و مقایسه دو سیستم از  (4
 2COنظر مصرف انرژی اولیه و تولید 

عملکرد پمپ حرارتی شدیدا تحت تاثیر سطح  (5
دمای مدار حرارتی است، لذا مقایسه برای دو 

عنوان اختالف دمای بین  ( به60و  40حالت، )
های شود. )در ساختمانآب و هوا مطرح می

و برای  40مدرن با سطوح حرارتی بزرگ 
 (60های قدیمی با اختالف دمای ساختمان

های مقایسه پمپ حرارتی گازسوز با سایر روش (6
 گرمایش فضای ساختمان 

دهد که راندمان و تولید محاسبات نشان می (7

2CO با برابر سیستمی سیستم گازسوز، تقری
الکتریکی است ک برق خود را از اکثر 

کنند. ولی های مدرن گازسوز تامین مینیروگاه
های با بویلرهای متداول، در مقایسه با نیروگاه

 راندمان سیستم گازسوز تقریبا دو برابر است.

پارامترهای موثر بر راندمان ساالنه نظیر،  (8
ول )میزان گرمایش و اختالف دمایی که در ط

سال مورد نیاز است(، )تاثیر دمای محیط بر 
عملکرد سیستم(، )راندمان در بار جزئی( و 
)تلفات در زمان توقف( در نظر گرفته شده 

 است.

ی پمپ ی راندمان ساالنهبرای محاسبه (9
های حرارتی گازسوز روشی مبتنی بر داده

 واقعی مطرح شده است.
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خود تامین: طراحی، مولدهای مقیاس کوچک 

 برداریگذاری، اجرا و بهرهسرمایه

 دکتر مهرداد حجت

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

 خالصه

تامین تقاضای روز افزون انرژی الکتریکی در 
های توسعه های مختلف از مهمترین زیر ساختبخش

های تولید همزمان باشد. امروزه، استفاده از سیستممی
های رق و حرارت با توجه به بازده قابل قبول و هزینهب

رو به افزایش تامین تقاضا، در حال گسترش است. در 
کشور ما نیز، با توجه به تصویب قوانین و دستور 

های جامع حمایتی از سوی نهادهای زیر ربط، العمل
گذاری در این بخش فراهم بستر مناسبی جهت سرمایه

 آمده است.

های کلی وزارت نیرو تشویق سیاست از سوی دیگر،
های عمده انرژی الکتریکی به استفاده از مصرف کننده

مولدهای مقیاس کوچک برای تامین مصارف 
گذار باشد. یک سرمایهالکتریکی و حرارتی خود می

برای ورود به عرصه تولید همزمان برق و حرارت باید 
، مراحل متعددی را پشت سر بگذارد. در این سخنرانی

گذاران، هدف آشنایی هر چه بیشتر عموم سرمایه

مهندسان و فعاالن صنعت برق با مراحل احداث و به 
برداری رساندن یک نیروگاه مقیاس کوچک خود بهره

 تامین است. 

 عناوین مورد بحث در این سخنرانی به شرح زیر است:

های تولید همزمان برق و معرفی سیستم (1
 حرارت

احداث نیروگاه معرفی مراحل طراحی و  (2
 مقیاس کوچک خود تامین

 تشریح بخش الکتریکی پروژه (3

 تشریح بخش مکانیکی پروژه  (4

 تشریح بخش عمرانی پروژه  (5

ها  و آنالیز اقتصادی طرح و ارزیابی هزینه (6
 درآمدها

 هابندی و پاسخ به پرسشجمع (7

 

 

 

 

 

گیری در تجهیزات پارامترهای مهم اندازه

ها گیری آناندازهبرق فشار قوی و چگونگی 

به کمک سنسورهای هوشمند در جهت 

 بینانهتحقق اهداف تعمیرات پیش

 مهندس حمید یداللهی

 ای خراسان شرکت برق منطقه

 خالصه
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های برق فشار استفاده از سنسورهای هوشمند در پست
برداری، مانیتورینگ قوی نقش مهمی را در بهبود بهره

های اساسی در خرابیزمان واقعی، جلوگیری از 
تجهیزات و به طبع آن افزایش پایداری شبکه قدرت ایفا 

دهد که با کند. تحقیقات انجام شده نشان میمی
های ویژه در تجهیزات گیری پارامترها و کمیتاندازه

بینی قدرت توسط سنسورهای هوشمند، امکان پیش
شود. در این خطاهای ممکن در تجهیزات میسر می

امترهای کلیدی در ترانسفورماتور قدرت، تپ پژوهش پار
چنجر، بریکر و سایر تجهیزات بررسی شده و سنسورهای 

گردد. همچنین ها نیز معرفی میهوشمند متناظر با آن
در ادامه با توجه به وجود بسترهای مناسب اتوماسیون 

های برق فشار قوی خراسان، چگونگی تحقق در پست
( بررسی PDMبینانه )رسیدن به اهداف تعمیرات پیش

 گردد.می

 

 

 

 

 کاربرد نانو در صنعت برق

 دکتر نسترن ریاحی

 پژوهشگاه نیرو

 خالصه

آوری نانو اولین بار توسط فیزیکدان معروف مفهوم فن
مطرح شد. عبارت نانو تکنولوژی  1959ریچارد فینمن در 

مورد استفاده  1974اولین بار توسط نوریو تانیگوچی در 
رچه شناخته شده نبود. اریک درکسلر با قرار گرفت اگ

کلمه  1986الهام از مفهوم مطرح شده توسط فینمن در 
نانو تکنولوژی را در کتاب خود مورد استفاده قرار داد و 
با تاسیس انستیتو فورسایت به افزایش دانش و آگاهی 

آوری نانو کمک نمود. لذا در نتیجه عموم در رابطه با فن
آوری بعنوان یک زمینه ، این فنهای بعمل آمدهتالش

 مطرح گردید. 1980جدید در دهه 

گردد که با در هایی اطالق میآوری نانو به تکنیکفن
دست گرفتن کنترل ساختار ماده در مقیاس اتمی و 

متر(  10-9تا  7-10مولکولی ساختارهای فوق العاده ریز )
تم ها با کاهش اندازه سیسنماید. برخی از پدیدهایجاد می

ها اثرات مکانیک گردند. از جمله این پدیدهتشدید می
باشد. بعنوان مثال خواص الکترونیکی کوانتومی می

کند. این اثرات ها تغییر میجامدات با کاهش اندازه آن
شود. همچنین های ماکرو تا میکرو مشاهده نمیدر اندازه

برخی از خواص مکانیکی، الکتریکی، نوری و غیره در 
نماید. های ماکروسکوپیک تغییر میبا سیستم مقایسه

بعنوان مثال نسبت سطح به حجم ماده افزایش پیدا کرده 
و خواص مکانیکی، حرارتی و کاتالیتیک مواد را تغییر 

دهد. فلذا مواد در مقیاس نانو خواص دیگری از خود می
توانند شفاف بشوند. مواد دهند مثال مواد کدر میبروز می

توانند قابل حل گردند و مواد خنثی می غیر قابل حل
توانند به عنوان کاتالیست عمل نمایند. با استفاده از می

های گردد که از جنبهمواد نانو تجهیزاتی تولید می
تمام شده،  مختلف از قبیل دوام، طول عمر، هزینه

 کارآیی و ... نسبت به انواع مرسوم ارجحیت دارد. 

 21قالب تکنولوژیک قرن آوری نانو به عنوان انفن
های مختلف از جمله مواد، موجب دگرگونی در حوزه

گردد. با انرژی، محیط زیست، الکترونیک و ... می
آوری امکان ساخت و تولید نیازهای استفاده از این فن

صنعت برق با خواص بهتر و هزینه کمتر وجود دارد. 
تواند خواص فیزیکی، مکانیکی، خواص مورد نظر می

الوژیکی، شیمایی و غیره باشد با توجه به کاهش ذخایر مت
نفتی و افزایش نیاز جهانی برای تامین انرژی، بکارگیری 

آوری نانو در حوزه برق و انرژی مورد توجه فراوان فن
گیری از شود که با بهرهبینی میقرار گرفته است. پیش
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درصد تا سال  25تا  20آوری نانو تولید برق به میزان فن
 افزایش یابد. 2020

آوری نانو در حوزه برق و انرژی را کاربرد فن

 های زیر تقسیم کرد:توان به بخشمی

ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق  (1
 با کارآیی و خواص بهتر و هزینه کمتر 

های آوریساخت و تولید تجهیزاتی که با فن (2
 باشد.پذیر نمیمرسوم امکان

برداری، تعمیرات، های بهرهتوسعه روش (3
نگهداری، بهسازی و نوسازی تاسیسات و 

 تجهیزات صنعت برق

 های انتقال و توزیعکاهش تلفات برق در شبکه (4

 افزایش راندمان تجهیزات در صنعت برق  (5

 افزایش توان و تولید (6

نظر به اینکه کشور ما از نقطه نظر تولید علم در زمینه 
در رتبه هشتم و آوری نانو در منطقه اول و در جهان فن

های نصب شده در منطقه اول و در هاز نظر توان نیروگا
جهان در رتبه چهاردهم قرار دارد این امکان وجود دارد 

های آوری نانو در تمامی شاخهکه با بکارگیری فن
صنعت برق موجبات ارتقا هر چه بیشتر این صنعت و 

های باالتر فراهم گردد. در ادامه صعود به رتبه
های تولید، انتقال، آوری نانو  در شاخهبردهای فنکار

سازی و انرژی تجدیدپذیر با توزیع، مصرف، ذخیره
 گردد.نمایش اسالیدهای مربوطه تشریح می

آوری نانو در محور برخی از کاربردهای فن

 تولید برق:

 کاتالیزورهای مخصوص سوخت (1

 مواد افزودنی سوخت (2

 های گازیتوربینها و اجزا داغ ههای پرپوشش (3

 های بویلرهای لولهپوشش (4

 های کمپرسورهای پرهپوشش (5

 سیاالت انتقال حرارت  (6

های گازی، تصفیه فیلترهای مربوط به توربین (7
 آب و پساب و ...

های های مورد استفاده در توربینروانکاری (8
 گازی

های های گوگردزدایی از سوختکاتالیست (9
 فسیلی

جویی در صرفههای مغناطیسی بمنظور کیت (10
 مصرف سوخت 

های مورد استفاده در به دست آوردن کاتالیست (11
 های مایع از ذغال سنگ سوخت

 غشاهای بر پایه نانوذرات (12

آوری نانو در محور برخی از کاربردهای فن

 انتقال و توزیع برق:

های مورد استفاده در ها و کابلهادی (1
  های انتقال و توزیعشبکه

 فورماتورهاهای هسته ترانسورق (2

های نرم مورد استفاده در تجهیزات مغناطیس (3
الکترونیک قدرت )به عنوان مثال بریکرها، 

 فایرها و ...(فیلترها، آمپلی

 های الکتریکی خطوط فشار قوی عایق (4

 قرص برقگیر (5

  های پرسالنی پوشش مقره (6
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 های بتنیهساز (7

سیاالت خنک کننده مورد استفاده در  (8
 ترانسفورماتورها

 های مورد استفاده در شبکهسنسور (9

 هاباطری (10

 ابررساناهای دمای باال (11

سازی ترکیبات هالوژنه های معدومکاتالیست (12
 های ترانسفورماتورهاروغن

 های مورد استفاده در شبکهسازی سازهسبک (13

تجهیزات و ادوات الکترونیک قدرت و  (14
 سنسورهای مورد نیاز شبکه هوشمند

 تجهیزات نیمه هادی (15

آوری نانو در حوزه کاربردهای فنبرخی از 

 مصرف برق:

 روشنایی  (1

 های موتورهای الکتریکیهسته (2

 (OLEDهای کم مصرف )المپ (3

 های حرارتی و الکتریکیعایق (4

 ها شیشه (5

 هانانسولیت (6

 هاسازی سازهسبک (7

 روانسازهای ترمیم کننده سطوح (8

 

آوری نانو در حوزه برخی از کاربردهای فن

سازی ذخیرههای تجدیدپذیر و انرژی

 انرژی:

 های خورشیدیسلول (1

 های سوختیپیل (2

 های سوختیهای پیلکاتالیست (3

 های بادیتوربین (4

 هاباطری (5

 سازی هیدروژنذخیره (6

 هاابرخازن (7

 مولدهای ترموالکتریک (8

 

های فتوولتائیک نظارت بر اجرای سامانه

Iمقیاس کوچک بر اساس استاندارد  EC 

62446 

 دکتر حسین ابوترابی زارچی

 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد عضو

 خالصه

های ارایه شده در این کارگاه بصورت زیر سرفصل
 باشد؛می

های فتوولتائیک متصل به معرفی سیستم (1
 شبکه

شرایط فنی اتصال مولدهای فتوولتائیک به  (2
 شبکه و معرفی استانداردهای مربوطه

های قبل از اتصال به بازرسی و انجام آزمایش (3
 کار سامانه فتوولتائیک  شبکه و در حین
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نحوه مستندسازی گزارش بر مبنای استاندارد  (4
IEC 62446 

 

 هاهای نیومریک و تست آنلهر

 دکتر فرزاد رضوی

 عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین

 خالصه

 های ارایه شده در این کارگاه عبارتند از؛سرفصل

 توضیحات کلی ساختمان رله (1

 هاتوضیح ورودی (2

 ذخیره شدهتوضیح نمودارهای  (3

 های محاسباتی توضیح الگوریتم (4

 XRIOتوضیح  (5

 

 

 

 

 

 ایمهندسی حرفه

 دکتر مجید علومی

 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 خالصه

 های ارایه شده در این کارگاه عبارتند از؛سرفصل

 ای گراییحرفه (1

فرایندهای کنترل کیفیت حرفه مهندسی: در این 
ل کیفیت کار مبحث فرایندهایی که برای کنتر

شود مهندسی در نظام مهندسی کانادا استفاده می
 گردد. این فرآیندها عبارتند از:تشریح می

 فرایند اجبار

 فرایند انضباط

 فرایند استانداردسازی

 فرایند مرور عملکرد

 های فنیفرایند حفظ شایستگی

 فرایند آموزش

بررسی علل فجایع بزرگ مهندسی دنیا و تغییر 
 استاندارادها پس از این فجایعقوانین و 

اهمیت حرفه مهندسی و مراحل پیشرفت 
 مهندسین

های های کاهش خطرات در طراحیروش
 مهندسی

 ایاخالق حرفه (2

 های مسائل اخالقی مهندسیننمونه

 کدهای اخالقی

 بندی مسائل اخالقی مهندسیندسته

 ایهای حل مسائل مربوط به اخالق حرفهروش

هایی از خاطبین با مثالدر این بخش ابتدا م
شوند )برای مثال ای آشنا میمسائل اخالقی حرفه

طراحی بدون رعایت استاندارد و یا ساخت و ساز 
مضر به محیط زیست(. سپس وظایف اخالقی 

شود. )برای مثال وظایف نسبت مهندسین بیان می
به اجتماع و وظایف نسبت مشتری و صاحب کار( 

شوند تا بندی میهپس از آن مسائل اخالقی دست
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مخاطبین بهتر بتوانند مسائل اخالقی را شناسایی 
های حل مسائل اخالقی بیان کنند. سپس  روش

شود شود و به برخی مسائل اخالقی اعمال میمی
ها آشنا شوند. این تا مخاطبین با کاربرد این روش

مطالب ویژه مهندسین کشور خاصی نیست و قابل 
 سین در سراسر دنیاست.استفاده برای کلیه مهند

 قوانین عملی برای مهندسین (3

 محیط زیست

 های فکریدارایی

ها ضروری است اشاره به قوانینی که فراگیری آن
ها، انواع نظیر قراردادها، نقص قرارداد، مناقصه

های های همکاری با شرکتها، مدلشرکت
خصوصی و دولتی، قوانین استخدام و قوانین 

 ایمنیکارگری، اینترنت و 
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های نوین روشنایی و فناوری

وشمندسازی ساختمانه  

 دکتر علیرضا سیادتان

 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد غرب تهران

 خالصه

ای که وجود دارد ترین نکتهها مهمدر ساختمان
های کار بحث نگهداری و راهبری انواع سیستم

باشد. هرچه این مدیریت شده در آن ساختمان می
بهتر صورت پذیرد، هم راحتی و آسایش را به 

ال دارد و هم عمر تجهیزات را باالتر برده و دنب
جویی هر چه بیشتر مهمتر از همه باعث صرفه

شود. با شناخت و بررسی تجهیزات انرژی می
هوشمندی که با توجه به دستگاه و شرایط 

محیطی بتواند راهبری کل سیستم را کنترل کند، 
 این مهم دست یافتنی خواهد شد.

تجهیزات زیر استفاده ها اغلب از در ساختمان
شود که در این همایش به بررسی هر چه می

شود:تر ساختار کنترلی آن پرداخته میدقیق  

 سیستم موتورخانه (1

 هاهوارسان (2

 هااگزاست فن (3

های تهویه مطبوع مانند: اسپیلت، سیستم (4
داکت اسپیلت، فن کوئل، گرمایش و 

 سرمایش از کف و ...

 سیستم روشنایی (5

های قی )در ساختمانآسانسور و پله بر (6
 تجاری(

 سیستم کنترل تردد و کنترل پارکینگ (7

 های اعالن حریق و اعالن نشتی آبسیستم (8

 های پایش کیفیت هوا و میزانسیستم (9

 های مدار بستهدوربین (10

 سیستم امنیتی و دزدگیرها  (11

و  COهای پایش کیفیت هوا و میزان سیستم (12
2CO  
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 های پالک خوان و تشخیص افرادسیستم (13

 

 

 

ها و ها و امنیت سایبری در سیستمچالش

های نوینفناوری  

 آبادیمهندس سبحان علی

کارشناس ارشد آزمایشگاه تخصصی اختالالت 
 امنیتی آپا دانشگاه فردوسی مشهد

 خالصه

 های کارگاه آموزشی:برخی از مهمترین سرفصل

معرفی و آشنایی با برخی از مفاهیم نوین در  (1
 کاربردیهای ها و فناوریسیستم

مخاطرات و تهدیدات امنیتی و سایبری در  (2
های نوین و هوشمندسازی خصوص فناوری
 در صنایع مختلف

ها و اهداف مراکز امنیتی آشنایی با ماموریت (3
آپا و مرکز ماهر کشور در خصوص فناورهای 

 نوین

ها و راهکارها جهت ها، روشبیان چالش (4
 های امنیتیارزیابی و آزمون

های مرتبط با جارب و پروژهبیان برخی از ت (5
 امنیت سایبری مرتبط

 

 

 

 

 های کمپکت فوق توزیعپست

 مهندس حسن دهقان

 کارشناس شرکت کیان ترانسفور

 خالصه

 های ارایه شده در این کارگاه عبارتند از؛سرفصل

های فوق توزیع در مشکالت طراحی پست (1
 شکل متداول

های فوق توزیع به ی طراحی پستایده (2
 ت و مزایای آنصورت کمپک

های کمپکت های مختلف پستمعرفی بخش (3
 فوق توزیع 

 های کمپکتتشریح فرآیند طراحی پست (4

 20/63معرفی یک نمونه پست کمپکت  (5
 کیلوولت در شبکه خراسان

 گیرینتیجه (6

 

 

 

 

 

 

 

 


