فــراخـوان دوره آمـوزشي

مركز توسعه فناوري صنعتربق وارنژي

تعرفــههاي بـرق
تهـران دي ماه 3131

ســرفصــلهــا
-2پیشنهاد تعرفـههای متنوع برای مشترکین

 -5مبـاحث پـایه و تئـوری

 مفاااهی و تعاااریم ماادیریر ا اار ی وتعرفاه زمان استفاده پیشنهادیپاسخگویی بار
 سابقه اجرای بر امههای پاسخگویی بار در -تعارفه ساعات اوج بحرا ی پیشنهادی تعارفه ترکیبی پیشنهادید یا و تجارب حاصل از آ ها

-4آییننـامه تکمیلی تعرفـههای برق و

کشـور

 ا واع روشهاای قیمارگاااری ا ار ی درد یا و مشترکین تحر پوشش آ هاا شاامل:
تعرفااههااا و صاادور صااورتحساااب باارای
مشترکین شرکر  KEPCOکاره جناوبی
مدرسيـن

اجرای آن

 آیین اامه تکمیلی تعرفاههای برق طاراحی تعرفاه زمان استفاده -طاراحی تعرفاه ساعات اوج بحرا ی

 -6انجـام پـروژه
 طاراحی یکی از تعرفاههاای پیشنهادی آماادهسازی دادههای بار محلیشرکرکنندگان ملزم به ارائه پرو ه بعد از اتمام دورهدر مهلر مقرر ،با راهنمایی و داوری مدرس مربوط میباشند

 -طاراحی تعرفاه ترکیبی

خانم دکتر شقایق یوسفی ،آقای دکتر علیرضا ذکریازاده ،خانم مهندس نسرین محدث

زمان بـرگــزاري

 8:41الــی – 58:41تاریخ 24الی  26دی ماه و یک روز جهت انجام پروژه با راهنمایی و داوری مدرسین دوره در محل کار

مكـان بـرگــزاري

شهرك قدس ،انتهای غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان مرکز آموزش پژوهشگاه نیرو

مدعـوين

مدیران و کارشناسان مدیریت انرژی ،خدمات مشترکین و بازار برق شرکتهای صنعت برق
 - 5داشتن رایانه شخصی مجهز به  Matlabو Excel

پيش نياز ها
 - 2داده های بار ساعتی مشترکین تحت پوشش شرکت متبوع در بازه زمانی  5ساله ،ترجیحا" سال  29در فرمت
Excel
گواهـينـامه صادره توسط مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق واحد تهران ویژه پرسنل وزارت نیرو با کد 4655
هزيـنه ثبت نـام :برای هر متقـاضی  1711،111ریـال میباشد(.به اين مبلغ %8 ،ماليات بر ارزش افزوده ،اضافه ميگردد)
به منظور باال بردن كيفيت آموزش ،تعداد شركتكنندگان درهر دوره  04نفر تعيين شده است .اولويت شركت با توجه به زمان ثبت نام و پرداخت هزينه ميباشد.

لطفا" برای ثبر ام همکاران محترم ضمن واریز مبلغ باه شاماره حسااب  54144524با ا

تجاارت شاعبه مرکازی تهاران کاد  611بـه نـام

شرکت صنـایع نــدا و کـد شبـــا  ، IR900180000000000016063126تصاویر فایش واریازی را باا كکار اام ساازمان باه هماراه
اسامی شرکرکنندگان ،کد شغلی ،سمر سازما ی و شماره موبایل در اسرع وقر به مابر  125- 8818 5461ارسال فرمایند.
 محتوای دوره و رزومه مدرسین ،درپایگاه اطالعاتی  www.neda-industries.comقابل مشاهده میباشد.
 برای اطالعات بیشتر با شمارههای  125-8818 5461و  1952-461 64 99شـرکت صنـایع نــدا تماس حاصل فرمایید.

