
 

فهرست عناوین آموزشی  

سندیکای صنعت برق در سال  

1399 

دوره های تخصصی
سمینارها و 

کارگاه ها
سازمانی و 

مدیریتی
دوره های حقوقی

و ، بانکیمالی
بازرگانی

 ردیف کد دوره عنوان دوره

 E11 1 طراحی و اجرای باسداکت

 E10 0 آشنایی با سیستم زمین و نحوه اجرا

 E13 3 (BMSسیستم های هوشمند برق ساختمان و کنترل های تاسیسات برق )

 E10 0 اصول طراحی پست های فشار قوی

 E10 0 شناسایی حریم در شبکه های برق

 E10 0 طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمان

 E10 0 متوسططراحی تابلوهای فشار ضعیف و فشار 

 E10 0 بررسی استانداردهای تابلوهای برق

 E19 9 بررسی استانداردهای ترانسفورماتورهای توزیع برق

 E11 11 (SCADAآشنایی با سیستم عامل و نرم افزارهای اسکادا )

 E11 11 (RTUتله متری و پایانه راه دور )

 E10 10 (SASهای فشار قوی )مفاهیم سیستم های اتوماسیون پست 

 E13 13 آشنایی با پروتکل های ارتباطی رایج در صنعت برق

 E10 10 شناخت نرم افزار و سخت افزار مراکز دیسپاچینگ

 TPS E10 10و سیستم حفاظت از راه دور  PLCارتباط مخابراتی بر پایه 

 E10 10 آشنایی با تجهیزات پسیو نوری

 E10 10 آشنایی با تجهیزات اکتیو نوری

 E10 10 اصول کار بی سیم ها و رادیو مودم

 E19 19 ها و مراکز تلفنسیستم 

 E01 01 مفاهیم امنیت فضای سایبری و آشنایی با تهدیدات سایبری در صنعت برق

 E01 01 1رله و حفاظت 

 E00 00 0رله و حفاظت 

 L11 03 کارشناسی در دعاوی پیمانکاری و تامین کاالداوری و 

 L10 00 دعاوی تعلیق، فسخ و خاتمه پیمان ناشی از شیوع کرونا

 L13 00 طرح و تعقیب موفق شکایات مناقصات

 L10 00 مبانی نحوه طرح و دفاع موفق در دعاوی پیمانکاری و تامین کاال

 L10 00 دعاوی ضرر و زیان تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

 M11 00 سازی در سازمانتیم

 M10 09 مهندسی خالقیت در شبکه تولید و توزیع برق



 

فهرست عناوین آموزشی  

سندیکای صنعت برق در سال  

1399 

دوره های تخصصی
سمینارها و 

کارگاه ها
سازمانی و 

مدیریتی
دوره های حقوقی

و ، بانکیمالی
بازرگانی

 ردیف کد دوره عنوان دوره

 M13 31 اصول و مبانی مدل سازی کسب و کار

 M10 31 بهره وری در سازمان های پروژه محور

 M10 30 مبانی مدیریت هزینه و نقدینگی در پروژه

 M10 33 با پویایی سیستم ها و نقش آن در بهبود برنامه های بلند مدت و کنترل عدم قطعیت هاآشنایی 

 S11 30 راهکارهای تدوین توسعه فردی

 S10 30 تهیه طرح توجیهی فنی

 S13 30 بینی ناپذیرشرایط پیشتفکر استراتژیک برای مدیران در 

 S10 30 تامین مالی

 S10 30 ریزی برپایه سناریو در صنعت برقبرنامه

 S10 39 ارائه نقشه راه توسعه صادرات

 S10 01 های ورود به بازار سرمایه و عرضه سهام در فرابورسآشنایی با روش

 S10 01 خدمات صندوق توسعه صادراتآشنایی با 

 S19 00 حل و فصل اختالفات در قراردادهای صنعت نفت و گاز

 S11 03 1399مالیات بر درآمد و دادرسی در سال 

 F11 00 روش های پرداخت خارجی و اعتبارات اسنادی

 F10 00 و صادرات امور گمرکی و مراحل واردات

 F13 00 مکاتبات و قراردادهای بازرگانی

 F10 00 نحوه ثبت سفارش الکترونیک کاال

 F10 00 آشنایی با اصول حمل و نقل بین المللی

 F10 09 بازرگانی خارجی و الزامات آنآشنایی با اسناد 

 F10 01 نامه باربری و کلوزهای بیمه، بازرسی، استانداردانواع بیمه و بیمه

 F10 01 بررسی مسائل بانکی، تملک تضامین و فرآیندهای مربوط به جلوگیری از تضییع حقوق قانونی

 F19 00 های قانونیتسلیم اظهارنامه، جرایم و مشوقنکات و مقررات قانونی در خصوص 

 F11 03 مقررات بانکی و نحوه پیگیری تضامین

 F11 00 مدیریت مالی

 F10 00 پیمانکاری قراردادهای مالیات محاسبه نحوه با شناییآ

  

  

 

 

 


