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 7931مهر ماه 



ساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بسته ردیف 
ساعت 

عملی

3681120آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکیمشترک1

3002124(ویژه مدیران) در صنعت برق، ضرورت و کاربردهای آن GISءمشترک2

SMS3718120 و DCSآشنایی با سیستم های مشترک3

کد شغلعنوان پستعنوان بسته 

345625رئیس گروه مطالعات سیستم، دیسپاچینگ ملیمشترک

341006معاون بهره برداریمشترک

341607مدیر دفتر بازار برقمشترک

341602مدیر امور انتقال نیرومشترک

345602رئیس اداره بهره برداری برق منطقه ایمشترک

345624رئیس گروه کارشناسان نظارت بر تعمیرات خط و پستمشترک

341604مدیر امور بهره برداری شبکهمشترک

341802 شرکت برق منطقه ایRDCمدیر امور دیسپاچینگ مشترک

341803مدیر دفتر دیسپاچینگ منطقه ایمشترک

345623رئیس گروه مطالعات سیستم و شبکه، شرکت برق منطقه ایمشترک

341006معاون بهره برداریمشترک

345621 دیسپاچینگAOCرئیس گروه بهره برداری مشترک

345620رئیس گروه بهره برداری دیسپاچینگمشترک

345627رئیس گروه مطالعات سیستم منطقه ای دیسپاچینگمشترک

341611مدیر دفتر فنی انتقالمشترک

345623رئیس گروه مطالعات سیستم و شبکه، شرکت برق منطقه ایمشترک

345607رئیس اداره تعمیرات پست هامشترک

345629(رلیا  ژ)رئیس اداره حفاظت و کنترل مشترک

341604مدیر امور بهره برداری شبکهمشترک



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بستهردیف

3730120قيمت گذاری خدمات انتقالبازار برق1

8904120اصول بازار سرمایهبازار برق2

3723120بازار برقبازار برق3

3726120تجهيزات پستبازار برق4

DIgSILENT PowerFactory3712016آموزش کاربردی نرم افزاربازار برق5

3720016آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مطالعات شبکهبازار برق6

3735120(ویژه مشاغل توانير)آشنایی با بازار برق بازار برق7

کد شغلعنوان پستعنوان بسته 

341607مدیر دفتر بازار برقبازار برق

341006معاون بهره برداریبازار برق



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بسته ردیف 

3749120آزمایشات و عیب یابی ترانسفورماتور قدرت در حیطه دانشامور انتقال 1

DIgSILENT PowerFactory3712016آموزش کاربردی نرم افزارامور انتقال 2

13728120تحلیل سیستم های قدرت امور انتقال 3

کد شغلعنوان پستعنوان بسته 

341602مدیر امور انتقال نیروامور انتقال 

345602رئیس اداره بهره برداری برق منطقه ایامور انتقال 

345624رئیس گروه کارشناسان نظارت بر تعمیرات خط و پستامور انتقال 

341604مدیر امور بهره برداری شبکهامور انتقال 

341006معاون بهره برداریامور انتقال 



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بسته ردیف 

DIgSILENT PowerFactory3098214حفاظت سیستم های قدرت درنرم افزار امور دیسپاچینگ و مخابرات1

DIgSILENT PowerFactory3713214مطالعات بهره برداری شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار امور دیسپاچینگ و مخابرات2

3694120سیستم های حفاظت و کنترل پیشرفتهامور دیسپاچینگ و مخابرات3

370768مبانی اتوماسیونامور دیسپاچینگ و مخابرات4

SMS3718120 و DCSآشنایی با سیستم های امور دیسپاچینگ و مخابرات5

کد شغلعنوان پستعنوان بسته 

341802 شرکت برق منطقه ایRDCمدیر امور دیسپاچینگ امور دیسپاچینگ و مخابرات

341803مدیر دفتر دیسپاچینگ منطقه ایامور دیسپاچینگ و مخابرات

345623رئیس گروه مطالعات سیستم و شبکه، شرکت برق منطقه ایامور دیسپاچینگ و مخابرات

341006معاون بهره برداریامور دیسپاچینگ و مخابرات

345621 دیسپاچینگAOCرئیس گروه بهره برداری امور دیسپاچینگ و مخابرات

345620رئیس گروه بهره برداری دیسپاچینگامور دیسپاچینگ و مخابرات

345627رئیس گروه مطالعات سیستم منطقه ای دیسپاچینگامور دیسپاچینگ و مخابرات



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دوره عنوان بسته ردیف 

3694120سيستم های حفاظت و کنترل پيشرفتهفنی انتقال 1

370768مبانی اتوماسيونفنی انتقال 2

IEC 618503708120آشنایی با پروتكل فنی انتقال 3

372960تست های فيزیكی و شيميایی روغنفنی انتقال 4

DIgSILENT PowerFactory3712016آموزش کاربردی نرم افزارفنی انتقال 5

3722120اندازه گيری پيشرفته بخش انتقالفنی انتقال 6

کد شغلعنوان پستعنوان بسته 

341611مدیر دفتر فنی انتقالفنی انتقال 

345623رئيس گروه مطالعات سيستم و شبكه، شرکت برق منطقه ایفنی انتقال 

345607رئيس اداره تعميرات پست هافنی انتقال 

345629(رليا  ژ)رئيس اداره حفاظت و کنترل فنی انتقال 

341604مدیر امور بهره برداری شبكهفنی انتقال 

341006معاون بهره برداریفنی انتقال 
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 7931مهر ماه 



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بستهردیف

3681120آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکیمشترک1

3709120پیمانکاران HSE Plan و HSEمشترک2

3734120آشنایی با انواع قطع کننده هامشترک3

3736120آشنایی با خط گرم تکمیلیمشترک4

3002124(ویژه مدیران) در صنعت برق، ضرورت و کاربردهای آن GISءمشترک5

371760آشنایی با استاندارد های صنعت برقمشترک6

کد شغلعنوان پست سازمانی عنوان بسته 

431301رئیس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل/مدیرمشترک

432301رئیس گروه مدیریت بحرانمشترک

432302رئیس گروه مدیریت پدافند غیر عاملمشترک

431301رئیس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل/مدیرمشترک

345611رئیس اداره حوادثمشترک

341801مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برقمشترک

345619رئیس گروه برنامه ریزی تعمیرات دیسپاچینگمشترک

342801(توزیع برق)رئیس گروه دیسپاچینگ مشترک

341604مدیر امور بهره برداری شبکهمشترک

341615معاون بهره برداری شرکت توزیعمشترک

344304کارشناس ایمنی شرکت توزیعمشترک

344305کارشناس مسئول ایمنی شرکت توزیعمشترک

341607مدیر دفتر بازار برقمشترک

341610مدیر دفتر بهره برداری و کنترل سیستممشترک

342602رئیس قسمت پشتیبانی فنی امورمشترک

341604مدیر امور بهره برداری شبکهمشترک

341603مدیر امور برنامه ریزی و نظارت بر تعمیراتمشترک

RDC345801رئیس اداره بهره برداری دیسپاچینگ مشترک

341605مدیر امور تعمیرات پست ها و خطوطمشترک

345612رئیس اداره عملیات و نگهداری سیستم روشنائی معابرمشترک

345624رئیس گروه کارشناسان نظارت بر تعمیرات خط و پستمشترک

345619رئیس گروه برنامه ریزی تعمیرات دیسپاچینگمشترک

345620رئیس گروه بهره برداری دیسپاچینگمشترک



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بستهردیف

3705120(اجزای آن و نحوه پیاده سازی)شبکه های هوشمند الکتریکی امور دیسپاچینگ و فوریت های برق1

3742124مهندسی-حفاظت شبکه های توزیع پیشرفتهامور دیسپاچینگ و فوریت های برق2

3746124مهندسی-آشنایی با محاسبات و تجهیزات جبران کننده توان راکتیوامور دیسپاچینگ و فوریت های برق3

372760آشنایی با تجهیزات مخابراتیامور دیسپاچینگ و فوریت های برق4

3732120آشنایی با اتوماسیون توزیعامور دیسپاچینگ و فوریت های برق5

3739120بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیعامور دیسپاچینگ و فوریت های برق6

DIgSILENT PowerFactory3713214مطالعات بهره  برداری شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار امور دیسپاچینگ و فوریت های برق7

3743120دیسپاچینگ توزیعامور دیسپاچینگ و فوریت های برق8

3744120عیب یابی از تاسیسات شبکه های توزیعامور دیسپاچینگ و فوریت های برق9

3748120تجزیه و تحلیل حوادث شبکهامور دیسپاچینگ و فوریت های برق10

کد شغلعنوان پست سازمانی عنوان بسته 

345611رئیس اداره حوادثامور دیسپاچینگ و فوریت های برق

341801مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برقامور دیسپاچینگ و فوریت های برق

RDC345801رئیس اداره بهره برداری دیسپاچینگ امور دیسپاچینگ و فوریت های برق

341605مدیر امور تعمیرات پست ها و خطوطامور دیسپاچینگ و فوریت های برق

345619رئیس گروه برنامه ریزی تعمیرات دیسپاچینگامور دیسپاچینگ و فوریت های برق

342801(توزیع برق)رئیس گروه دیسپاچینگ امور دیسپاچینگ و فوریت های برق

341604مدیر امور بهره برداری شبکهامور دیسپاچینگ و فوریت های برق

341615معاون بهره برداری شرکت توزیعامور دیسپاچینگ و فوریت های برق



ساعت عملیساعت نظریکددورهعنوان دورهعنوان بستهردیف

3715120تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کارایمنی و کنترل ضایعات1

371668ایمنی در برق پیشرفتهایمنی و کنترل ضایعات2

373360آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیعایمنی و کنترل ضایعات3

374560آشنایی با سیستم ارزیابی ایمنیایمنی و کنترل ضایعات4

373868اصول ایمنی و کنترل کاهش ضایعاتایمنی و کنترل ضایعات5

3748120تجزیه و تحلیل حوادث شبکهایمنی و کنترل ضایعات6

8032124(مشترک صنعت آب و برق)ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی و کنترل ضایعات7

کد شغلعنوان پست سازمانی عنوان بسته 

344304کارشناس ایمنی شرکت توزیعایمنی و کنترل ضایعات

344305کارشناس مسئول ایمنی شرکت توزیعایمنی و کنترل ضایعات

341615معاون بهره برداری شرکت توزیعایمنی و کنترل ضایعات



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بستهردیف 

3731120مبانی اقتصاد برقبازار برق1

3724120بازارهای خدمات جانبی برقبازار برق2

3696120مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژهبازار برق3

3711124الگوریتم بهینه سازی کاربردی در بازار برق ایرانبازار برق4

371968آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بازار برقبازار برق5

3747120روش های مدرن قرائت لوازم اندازه گیریبازار برق6

836880 تنظیم قراردادهابازار برق7

3723120بازار برقبازار برق8

3725120بهره برداری اقتصادی از سیستم های قدرتبازار برق9

890768اصول محاسبات اقتصادی سیستم های تولید انرژی الکتریکی در حضور بازار برقبازار برق10

3730120قیمت گذاری خدمات انتقالبازار برق11

کد شغلعنوان پست سازمانی عنوان بسته 

341607مدیر دفتر بازار برقبازار برق

341615معاون بهره برداری شرکت توزیعبازار برق



ساعت عملیساعت نظریکد دورهعنوان دورهعنوان بسته ردیف 

DIgSILENT PowerFactory3714412مطالعات قابليت اطمينان در شبکه قدرت با استفاده از نرم افزار نظارت بر بهره برداری1

3740120برنامه ریزی تعمير ونگهدارینظارت بر بهره برداری2

3739120بررسی قابليت اطمينان در شبکه های توزیعنظارت بر بهره برداری3

3732120آشنایی با اتوماسيون توزیعنظارت بر بهره برداری4

3737120استاندارد های کيفيت برقنظارت بر بهره برداری5

3741120بهره برداری از شبکه و پست های توزیعنظارت بر بهره برداری6

373360آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیعنظارت بر بهره برداری7

3706412نگهداری سيستم های فتوولتائيك و حفاظت اتصال به شبکهنظارت بر بهره برداری8

کد شغلعنوان پست سازمانی عنوان بسته 

341615معاون بهره برداری شرکت توزیعنظارت بر بهره برداری

341610مدیر دفتر بهره برداری و کنترل سيستمنظارت بر بهره برداری

342602رئيس قسمت پشتيبانی فنی امورنظارت بر بهره برداری

345612رئيس اداره عمليات و نگهداری سيستم روشنائی معابرنظارت بر بهره برداری

341604مدیر امور بهره برداری شبکهنظارت بر بهره برداری

341603مدیر امور برنامه ریزی و نظارت بر تعميراتنظارت بر بهره برداری

345624رئيس گروه کارشناسان نظارت بر تعميرات خط و پستنظارت بر بهره برداری

345619رئيس گروه برنامه ریزی تعميرات دیسپاچينگنظارت بر بهره برداری

345620رئيس گروه بهره برداری دیسپاچينگنظارت بر بهره برداری
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