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 «الکترونیک و مخابرات ،برق»اطالعیه برگزاری دوره های اعطای صالحیت رشته 

 با سالم و احترام
هههاآ وششیاهه  نسهها، د رون ش « الکترونیررک و مخررابرات ،برررق»اطههالک راناساسههاا یراشهه  ناههت   بهه 

 اشر.بریزان ش  ب  صشنت شجایآ اعطاآ صالحیتد شطابق بر،اش  ذیل

 تذکرات:

ههههاآ شربشطههه  هههها و لیهههشآ  رن ویششاصهههالحیتد اهههررت رن رال  بهههراآ شتیانهههیاا ا ههه  .1

شا،سهه  انا هه  سههشابق ع  هه  و  د،یههاید اآزاشهه  اسههت. سههایر اههرایت ا هه  صههالحیتعسشاا پیشبهه 

ها برنسهه  تجربهه  شههیار یهها رههانوششیآد تشسههت ر یبههیشا و شطههابق یهه و  اعطههاآ صههالحیت

  شاه  ا .

فالهه  اههرایت بیم بههراآ ا هه   داآ وششیاهه هههراناساسههاا شرترشهه  رهه  رن یشههاا بریههزانآ رون  .2

هههها اهههررت رسسههه  و رن صهههشنت لیهههشآ  رن تشا،سههه  رن رون صهههالحیت شهههشنر،نر هبهههتس  ،یهههز ش 

بعهه   یههس سهها اهه یاا ایههت اهه   و لیههشآ  و،فهها تهها ویشههشا شربشطهه د ،ههام و،فهها رن ففرسههت لیش 

تشا،سهه  رن ش  ای تههانیب بریههزانآ ویشههشا اعتیههان  شاههه  رااههت. ایههس افههرار تهها یههس سهها  ویسهه  

هسگهههام ربهههط اهههرایت بیم بهههراآ ا ههه  صهههالحیتد رن شاسهههت  هههشر نا رن اتششاسهههیشا انسههها  

، ایسهه  تهها رن صههشنت تمییهه  ر یبههیشا صههالحیت ناههت د صههالحیت شههشنر،نر بهه  ای ههاا اعطهها  

 یررر.

 بر،اش  ویشش،فا شتعالیاً ب  اطالک  شاه  نسی . .3
 اهههشر.نت  شررهههان ا،جهههام ش صهههشرن هسگهههام ح هههشن رن رهههال  شجهههایآد ح هههشنو یا  ب  .4

رن هسگهههام ح هههشن رن  اسهههتهار  ای ایستر،هههت پرسهههرعت بهههراآ پی هههگیرآ ای ش ههه الت احت هههاآ 

د ونور بههه  رهههال  شجهههایآرن صهههشنت بهههروی ش ههه ل بهههراآ  نهههرونآ اسهههت. رهههال  شجهههایآد

 سرران  ا،م هاا   ت ا  بگیری . 183نوی  رن ساعات ارانآ با را    ه  

 

 

 

 

 مدیره رئیس هیات

 فرهاد طاهریون اصفهانی
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مجازی )آنالین( برای اعطای صالحیت یهاکالسجدول زمانی برگزاری   

«برق الکترونیک و مخابرات»رشته    

 

 عنوان دوره ردیف

مدت 

دوره 

 )ساعت(

 ساعت تاریخ روز مدرس

1 
رسیدگی و ارزیایب و تعینی خسارت وارده به 

 تأسیسات و تجهیزات برق عمویم
4 

جناب آقای 
مهندس 

 ی ناظمیمحمدمهد

 13:51تا  13:51 11/11/1411 چهارشنبه

 13:51تا  13:51 13/11/1411 شنبهسه

2 

رسیدگی و ارزیایب و تعینی خسارت وارده به 
 یهای برق فشارقوخطوط انتقال و پست

 kv21 ی برقهاپست)رسیدگی و ارزیایب تجهیزات 
 و خطوط انتقال مروبطه( kv411تا 

8 
جناب آقای 

مهندس رسول 
 مویس رضائی

 10:11تا  13:51 14/11/1411 شنبه

 10:11تا  13:51 13/11/1411 یکشنبه

5 
رسیدگی و ارزیایب لوازم و تجهیزات 

 الکرتونیکی
4 

جناب آقای 
مهندس علریضا 

 ناظریان
 10:11تا  13:51 15/11/1411 دوشنبه

4 
رسیدگی و 

ارزیایب تجهیزات 
 یقابزار دقکنرتل و 

PLC 2 
سراکر خامن مهندس 

 ناهید امریپور
 13:51تا  13:51 10/11/1411 دوشنبه

راه اندازی نرم و 
 دراویهای کنرتل

4 

جناب آقای 
مهندس محیدرضا 

 رستمی فر

 21:11تا  18:11 10/11/1411 یکشنبه
 21:11تا  18:11 20/11/1411 یکشنبه
 21:11تا  18:11 15/11/1411 یکشنبه

3 
 رسیدگی و ارزیایب سیستمهای حفاظیت و امنییت

 4 الکرتونیکی
جناب آقای 

مهندس سید حامد 
 گلستانه

 10:11تا  13:51 12/11/1411 یکشنبه

0 

رسیدگی و ارزیایب 
تجهیزات 

های شبکه
 مخابرات

ی انتقال هاسمتیس
 ونری و اکبلی

12 
جناب آقای 

مهندس بیژن 
 نیستاین

 10:11تا  13:51 21/11/1411 دوشنبه
 10:11تا  13:51 21/11/1411 شنبهسه

 10:11تا  13:51 22/11/1411 چهارشنبه

 2 مراکز تلفن دیجیتال
سراکر خامن مهندس 

 مرضیه محمدی
 21:11تا  18:11 51/10/1411 شنبهسه
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3 
سمی و رسیدگی و ارزیایب تجهیزات مخابرایت یب

 ویماکروو
2 

جناب آقای دکرت 
 یلع قیاسیان

 13:51تا  13:51 20/11/1411 یکشنبه

8 
تعینی اجاره هبا و اجرت املثل و حق االمتیاز در 

 2 امور تخصصی مروبطه
جناب آقای 

مهندس مهدی 
 سپارپی

 13:51تا  13:51 24/10/1411 چهارشنبه

0 
نکاران و پامی نیرسیدگی به اختالفات یف ماب

 مشاوران و اکرفرمایان در امور تخصصی مروبطه
8 

جناب آقای 
مهندس فرهاد 

 طاهروین

 برگزار شهد است 20/18/1411 چهارشنبه

 برگزار شهد است 15/10/1411 چهارشنبه

11 
رسیدگی و ارزیایب مواردی از قبیل دانش فین 

 ویژه و سایر یهاو تخصص
2 

جناب آقای 
مهندس حسن 

 صلوایت
 21:51تا  18:51 12/11/1411 شنبهسه

 


