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و تبیین جایگاه شوراي ارزیابی    فرایند کنترل کیفیت تجهیزات تشریح -1
مسعود رضایی: مدرس                                                                                                                      

type(نوعی آزمایشات با آشنایی دوره tests( اي نمونه آزمایشات و)sample tests(  یراق 

 کاال کیفی کنترل فنی کارشناسان حضور با و نیرو پژوهشگاه سمینار سالن محل در شبکه، آالت

 نیرو پژوهشگاه مرجع هاي آزمایشگاه رییس رضایی مهندس آقاي سخنرانی با توزیع شرکتهاي

 تاکید توزیع هاي شبکه کیفیت ارتقاي در دوره این زیاد بسیار اهمیت بر ایشان که شد آغاز

 ارائه برق صنعت در استفاده مورد تجهیزات کیفیت کنترل نظام از اجمالی توضیحاتی و نمودند

.باشد می پیوست شده تهیه گزارش کردند،
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ü ارائه استاندارد آزمایشات کنترل

کیفی انواع مقره هاي سیلیکونی 

ü آموزش آزمایشات نوعی و نمونه اي

مقره ها ، برقگیرها و کات اوت ها

ü معرفی تجهیزات آزمایشگاه فشار

قوي

آزمونهاي فشار قوي و تاثیرات محیطی بر تجهیزات و بازدید از آزمایشگاه                      -2
سیامک ابیضی   : مدرس                                                                                                        
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üمعرفی تجهیزات آزمایشگاه فشار قوي
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üآموزش آزمایشات نوعی و نمونه اي مقره ها ، برقگیرها و کات اوت ها
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معرفی انواع کنتورها ي هوشمند و آشنایی با آزمونهاي استاندارد آنها                                             - 3
منصور گرامی نژاد  :مدرس                                                                                                 
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معرفی استانداردهاي کابل خودنگهدار و یراق آالت مربوطه و-4
اعظم باجقلی: مدرسبازدید از آزمایشگاه                                                    
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üآموزش چگونگی انجام تست هاي نمونه اي و
کنترل کیفیت در محل تحویل یراق آالت   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


معرفی آزمونها و استاندارد انواع سیم و کابل و بازدید از آزمایشگاه مربوطه                         - 5
بهنام علم دوست: مدرس                                                                                                               
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ü بازدید از آزمایشگاه سیم و کابل و آموزش
مراحل مختلف تستهاي نمونه اي تحویل کاال
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دوره آموزش کنترل کیفیت کاالهاي صنعت برق و آزونهاي نوعی و نمونه اي  
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مشامشا  نظرنظر  حسنحسن  ازاز  تشکرتشکر  بابا
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