بنام يكتاي بيهمتا

فراخوان ثبت نام در دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت

برگزار کنندگان:

شرکت صنايع ندا و موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی صنعت آب و برق )واحدتهران(

پائیز 2931

معرفی پروتکل  IEC61850و تشريح تجربیات به کار

نام دوره

گیری آن در شبکه های برق کره جنوبی توسط
KEPCO

سطح دوره

کارشناسی تخصصی

مدت دوره

 28ساعت

کد دوره ( ) 8000

کنترل و ديسپاچینگ شبکه های
قدرت

هدف دوره

آشنائی مديران و مهندسین صنعت برق ايران با ويژه گیها و کاربرد پروتکل استاندارد  IEC 61850به عنوان يکی از
زيرساختهای مهم شبکه های هوشمند  – Smart Gridتجربیات به کارگیری اين استاندارد درصنعت برق کره جنوبی
 اصول استاندارد IEC61850
 مدل داده ها برای توصیف پست ديجیتال ) (IEC61850 7-3 , 7-4
 سرويس های ارتباطی  ACSIو نگاشت )MMS( IEC61850-7-2, 8-1
 پیکره بندی سیستم اتوماسیون پست بر اساس پروتکل IEC61850

سرفصلهای
دوره

 فرايند مهندسی سیستم بر اساس زبان پیکره بندی پست SCL
 معرفی تجهیزات هوشمند  IEDو  HMIساخت شرکتهای  KEPCOو ديگر شرکتهای کره جنوبی
 معرفی ابزار مهندسی سیستم اتوماسیون پست (يکپارچه سازی سیستم با به کار گیری تجهیزات هوشمند
 توسط سازندگان مختلف)
 آزمایش  IEC61850 GOOSEو نمایش نرم افزار
 تجربه  KEPCOدر ساخت پست های دیجیتال بر اساس استاندارد IEC61850
 تست تطابق  IEC61850و سیستم تست KEPCO

مدرسین
زمان
مکان
برگزاری
هزينه
ثبت نام

Mr. Cheong-Rae Cho - Dr. Nam-ho Lee - Mr. Jeong yeol Han
از شرکت های  KEPCOو  KEPRIو همکاران شرکت صنايع ندا

 0الی  7آذرماه  0832از ساعت  3:80تا 06:80

مهلت ثبت نام

 20آبان ماه 32

تهران -انتهای اتوبان حکیم غرب  -بلوار تعاون  -موسسه آموزش عالی علمی كاربردی صنعت آب و برق
 ( 21/000/000دوازده میلیون ) ریال برای هر متقاضي و در صورت معرفي:
دو نفر یا بیشتر مبلغ  ( 20/000/00ده میلیون ) ریال و  5نفر یا بیشتر مبلغ  ( 9/000/000نه میلیون ) ریال برای هر متقاضي

خواهشمند است جهت ثبت نام مبلغ مورد نظر را به حساب شماره  1201299112112نزد بانك ملی ایران شعبه فلسطین
شمالی كد  416به نام تمركز وجوه اختصاصی واحد تهران پرداخت و تصویر فیش واریزی را همراه با معرفی نامه افراد شركت كننده
به نمابر  020 - 33300888واحد تهران و  020-88680630شرکت صنايع ندا حداكثر تا مهلت ثبت نام ارسال نمایند.
تذکر :با توجه به هزینه های ارزی و باالی دعوت از مدرسین خارجی و لزوم پرداخت  %211هزینه ها قبل از شروع دوره ،از
متقاضیان محترم درخواست می گردد نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام سریعاً اقدام فرمایند.
برای اطالعات بیشتر لطفا باشمارههای  020-88680680-0و  0302-8808833شرکت صنايع ندا تماس حاصل فرمایند.
 محتوای دوره و رزومه مدرسین ،درپایگاه اطالعاتی  www.neda-industries.comقابل مشاهده می باشد.

