مركز توسعه فناوري صنعتربق وارنژي

فراخوان كارگاه تخصصي
انتقال تجربیات شركت  KEPCOدر استفاده از
سیستمهای اطالعات مکاني  GISبه همراه ( CISسیستم اطالعات مشتركین)
 DISو ( NDISسیستمهای اطالعات شبکه توزیع)
تهران  42الي  42آذر ماه 3131

دوره آموزشي آشنایي با  GISبا كد 1154
با توجه به اینكه شرکت توانیر در نظر دارد با ایجاد سیستم ( GISسیستم اطالعات مكاانی) و بهبود بخشیدن توانمندیهای آن از طریق سیستمهاای مادرن
امكان نظارت و مدیریت شرکت های برق بر شبكه تحت مدیریت خود ،همچنین مدیریت سراسری شرکت توانیر را بار کال شابكه توزیا در سراسار کشاور
فراهم نماید ،شرکت صنای ندا از متخصصین شرکت  KEPCOدعوت نموده تا با برگزاری کارگااه تخصصای نسابت باه تباادال اطالعاات و انتقااال تجربیاات خاود باا
متخصصین کارشناسان صنعت برق کشورمان اقدام نمایند.

شرکت  KEPCOایجاد سیستم  GISرا در ساال  9111شروع کرد و در ساال  4002آن را با موفقیت به پایان رسانید.این شرکت توانمندی تجزیه و تحلیل
شبكههای توزی  ،تعیین راههای رسیدن به هدفهای مورد نظر ،ایجاد راهحلهای خاص برای هر منطقه و انجام فعالیتهای الزم برای رسیدن به آن هدفها
را داشته و اطالعات کاربردی ،مفید و گستردهای در این زمینه دارد.
این شرکت هماکنون با توسعه سیستم  GISو ایجاد زیرساختهای مدیریت توزی برق ،همراه با سیستم اطالعات مشترکین ) (CISو ابداع فرایندهای
تجاری ،نسبت به ایجاد سیستم اطالعات شبكه توزی ) (DISو بانک اطالعاتی سیستم مكانی ) (GIS DBاقدام نموده و امكان کنترال کامل برشبكههای
توزی سراسری و منطقهای کره جنوبی رافراهم نموده است.
 Mr.Dong-gun LEEاز بهرهبرداران سیستم در شرکت KEPCO

مدرسين

 Mr. Jong-Suk-Weonاز شرکت تهیهکننده و سازنده سیستمهای اطالعات شبکه برق کرهKDN-KEPCO

 Mr. Seong-Inاز سازمان مرکزی آموزشKEPCO

با ترجمه همزمان سرکار خانم مهندس پرنیان طیبي از پژوهشگاه نیرو
ساعات برگزاري

 8331الي  54331و بحث آزاد به مدت  3روز جمعا"  31ساعت

مهلت ثبت نام

 51آذر ماه 5393

مكان برگزاري

مؤسسه آموزش عالي علمي-کاربردی صنعت آب و برق واحد تهران _ انتهای بلوار حکیم ،بلوار تعاون

مدعوين

کارشناسان و مدیران شرکتهای صنعت برق

گواهينامه صادره توسط مؤسسه آموزش عالي علمي-کاربردی صنعت آب و برق واحد تهران ویژه پرسنل وزارت نیرو با کد 3312

هزينه ثبت نام :برای هر متقاضي  52،111،111ریال ( معادل یك میلیون و دویست هزار تومان ) ،در صورت معرفي  2متقاضي  51،111،111ریال و
در صورت معرفي  3نفر یا بیشتر از هر سازمان  9،111،111ریال به ازای هر فرد ميباشد( .به اين مبالغ %8 ،ماليات بر ارزش افزوده ،اضافه ميگردد)
 با توجه به لزوم پرداخت هزینه های مدرسین خارجي قبل از شروع دوره ،خواهشمند است نسبت به پرداخت مبلغ ثبت ناام در اسارع وقات و
حداکثر تا تاریخ  51آذر ماه  5393اقدام نمایند.

لطفاا" بارای ببات نااام همكااران محتارم رامن واریااز مبلاغ باه شااماره حساا

 54143524باناک تجاارت شااعبه مرکازی تهاران کااد 611

به نام شرکت صنایع ندا و کاد شابا  ، IR900180000000000016063126تصاویر فایو واریازی باا نکار ناام ساازمان باه هماراه
اسامی شرکتکنندگان ،کد شغلی ،سمت سازمانی و شماره موبایل را در اسرع وقت به نمابر  125- 8818 5461ارساال فرمایند
 محتوای دوره و رزومه مدرسین ،درپایگاه اطالعاتی  www.neda-industries.comقابل مشاهده میباشد.
 برای اطالعات بیشتر با شمارههای  125-8818 5461و  1952-361 63 99شرکت صنایع ندا تماس حاصل فرمایید.

