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مركز توسعه فناوري صنعتربق و ارنژي

ههــاي تعرفــههايبـرق
ننـامـ 
آييـ 
تهــرانبـهمنمــاه3131


لهــا
ســرفصــ 
 -2پیشنهاد تعرفـههای متنوع برای مشترکین کشـور

 -4مبـاحث پـایه و تئـوری

 مفاهيم و تعاريف مـديري ارـر ی وپاسخگويی بـار
 ســـاباه ایـــرای بررــــامههـــایپاســخگويی بــار در دريــا و ت ــار
حاصل از آنها
 ارــوار رو هـــای قيمــ گـــذاریارــر ی در دريــا و مشــترتين تحــ
پوشش آنها

 تعرفـه زمـان استفاده پيشنهـادیتعـرفه ساعـات اوج بحـراری پيشنهـادی تعـرفه ترتيبی پيشنهـادی -1انجـام پـروژه

 طـراحی يکی از تعرفـههـای پيشنهادی آمـادهسازی دادههای بار محلی شرت تنندگان بعد از اتمام دوره ملزم به ارائه پرو ه درمهل مارر ،با راهنمايی و داوری مدرس مربوط میباشند

 -4الحـاقیه آییـننامـه تکمیـلی
تعرفـههای بـرق و اجـرای آن

 آييـنرامـه تکميلی تعرفـههای بـرق طـراحی تعرفـه زمـان استفـاده طـراحی تعرفـه ساعـات اوج بحـراری -طـراحی تعرفـه ترتيبی

مـدرسـيــن

سرکار خانم مهندس نسرین محدث ،خانم دکتر شقایق یوسفی و آقای دکتر علیرضا ذکریازاده (مدیر جلسات)

زمــــان بـرگــزاري

 8341الـی  – 48341تاریخ 28 3الی  29بهمن ماه و یک روز جهت انجام پروژه در محل کار با راهنمایی و داوری مدرسین دوره

مكــــان بـرگــزاري

شهـرك قدس ،انتهـای غربی بلوار شهیـد دادمان،پژوهشگـاه نیـرو ،ساختمـان مرکز آموزش پژوهشگـاه نیـرو

مدعـويـن
پيـشنيـازهـا

مدیـران و کارشناسـان مدیریـت مصـرف ،خدمـات مشتـرکین و بـازار بـرق شرکتهـای صنـعت بـرق

 به منظـور بهـرهبرداری و نتیجهگیـری بهتـر ،پیشنهـاد میشـود از هـر شـرکت حداقـل  2نفـــر مـعرفی گـردد
-4دادههـای بـار سـاعتی مشترکین تحت پوشش شرکت متبوع در بازه زمانی  4ساله ،ترجیحا سال  4492در فرمت Excel
 -2داشتن رایـانه شخصی مجهـز به نرم افزارهـای  Matlabو Office

گواهـينـامه صادره توسط مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و بـرق واحد تهـران ویـژه پرسنـل وزارت نیـرو با کـد 4144

هزيـنه ثبت نـام :برای هر متقـاضی  7511،111ریـال میباشد(.به اين مبلغ %8 ،ماليـات 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.

لطفــاً برای ثب رــ ام همکاران محترم ضمن واريز مبلغ به شماره حسـا

 41114421بـارك ت ـارت شعبه مرتزی تهران تـد  171به نـام

شرکت صنـایع نــدا و کـد شبــا  ، IR900180000000000016063126تصوير فيش واريـزی را بـا كتـر رـام سـازمان بـه همـراه
اسامی شرت تنندگان ،تد شغلی ،سم سازماری و شماره موبايل در اسـرر وق

به رمـابـر  124- 8878 4117ارسـال فرمايند.

 بـرای اطـالعات بيشتـر با شمارههای  124-8878 4571و  1942-411 14 99شـرکت صنـایع نــدا تمـاس حاصـل فرمـاييد.
 محتـوای دوره و رزومه مدرسين ،درپـايـگـاه اطـالعـاتی www.neda-industries.com

قـابل مشاهده میبـاشد.

