هَضَع همبلِ
ثشسسي سئَسي ٍ سجشثي سبثيش
دبساهششّبي فشآيٌذ ثش هيضاى ضىل
دزيشي ٍسق دس فشآيٌذ ضىل دّي
سذسيجي

ثشسسي سجشثي ٍ ضجيِ سبصي اجضاء
هحذٍد دبسگي دس فشآيٌذ ضىل دّي
سذسيجي ٍسق ّبي فلضي
ثشسسي سئَسي ٍ سجشثي سبثيش
دبساهششّبي فشآيٌذ ثش هيضاى ضىل
دزيشي ٍسق دس فشآيٌذ ضىل دّي
سذسيجي

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس
اٍليي ّوبيص ثيي الوللي ٍ ضطويي
ّوبيص هطششن اًجوي هٌْذسي هشبلَطي
ايشاى ٍ اًجوي ػلوي سيخشِ گشي ايشاى
داًطگبُ هٌْذسي هشبلَطي ٍ هَاد ،دشديس
داًطىذُ ّبي فٌي داًطگبُ سْشاى 63-61
آثبى هبُ 6946
اٍليي ّوبيص ثيي الوللي ٍ ضطويي
ّوبيص هطششن اًجوي هٌْذسي هشبلَطي
ايشاى ٍ اًجوي ػلوي سيخشِ گشي ايشاى
داًطگبُ هٌْذسي هشبلَطي ٍ هَاد ،دشديس
داًطىذُ ّبي فٌي داًطگبُ سْشاى 63-61
آثبى هبُ 6946
اٍليي ّوبيص هٌْذسي هىبًيه NCME
2012
 62 ٍ 61هْشهبُ  6946داًطگبُ آصاد
اسالهي ٍاحذ اليگَدسص

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
هحسي يَسفي جذيذي
ػجذالحسيي جاللي
آلچبي
داسيَش جَاة ٍس

دَسشش ٍ
چبح

هحسي يَسفي جذيذي
ػجذالحسيي جاللي
آلچبي
داسيَش جَاة ٍس

دَسشش ٍ
چبح

هحسي يَسفي جذيذي
ػجذالحسيي جاللي
آلچبي
داسيَش جَاة ٍس

اسائِ ضفبّي

ّفشويي وٌفشاًس سخصصي دبيص ٍضؼيز
ثْيٌِ سبصي هصشف اًشطي دس ًيشٍگبُ
ٍ ػيت يبثي
حشاسسي ًىب اص عشيك اجشاي دبيص
 4 ٍ 3اسفٌذ  6946داًطگبُ صٌؼشي
ٍضؼيز
ضشيف ،دشديس ثيي الوللي ويص

جوطيذ ًؼيوي

سَهيي ّوبيص هلي سؼبهل اًجوي صٌفي
ثب ًيشٍگبّْبي ثخبس ٍ سيىل سشويجي
اسفٌذ هبُ  6946دس اصفْبى
(ًيشٍگبُ ضْيذ هحوذ هٌشظشي )

هحوَد هحوذي

ثْيٌِ سبصي سٍش ضٌبسبيي ٍ
ديطگَيي خغبّبي ًبضي اص ديشي
وبسر ّبي الىششًٍيه ًيشٍگبّْب ثب
دبيص دائن ٍضؼيز

ثشسسي ٍ ثْيٌِ سبصي سٍش احيبء
سصيي ّبي جذيذ وبسيًَي سصفيِ
خبًِ ًيشٍگبُ ثخبس ًىب
ثشسسي ػلل وبّص وبسوشد فيلششّبي
هجبدلِ وٌٌذُ وبسيَى ٍ آًيَى سصفيِ
خبًِ ًيشٍگبُ ثخبس ًىب ٍ اسائِ
ساّىبسّبي ػولي
ثشًبهِ سيضي ولي سؼويشار ٍاحذّبي
ًيشٍگبّي ثب دس ًظش گشفشي ليَد
ضجىِ ،سصسٍ سيسشن ،سَخز ٍ خشيذ
اًشطي

سي ٍ ّفشويي گشدّوبيي سخصصي
هذيشاى ٍ وبسضٌبسبى ضيوي ًيشٍگبّْبي
سشاسش وطَس
اسديجْطز هبُ  6946دس ًيشٍگبُ سيىل
سشويجي ضيشاص
دٌجويي وٌفشاًس هلي ًيشٍگبُ ّبي ثشق ٍ
ًوبيطگبُ جبًجي اَّاص
 62 ٍ 62ثْوي هبُ  6946دس ضْشن ًفز،
هجشوغ اهبم سضب (ع)

وٌفشاًس  IEEEدس سَسًشَ وبًبدا
6946

اسائِ /چبح

هحوذ اهيي لشًجيه

هحوذ اهيي لشًجيه
هحوذ سضيذدَس

ػليشضب وشيوي

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

اسائِ ضفبّي

اسائِ ضفبّي
(همبلِ ثشسش)

اسائِ ضفبّي

دَسشش

چبح دس
IEEE

هَضَع همبلِ

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

اسائِ /چبح

ثشسسي اثش دبساهششّبي هخشلف ثش
سٍي ػولىشد سيىل ٍاحذّبي
ثخبسي ًيشٍگبُ ًىب

دٌجويي وٌفشاًس هلي ًيشٍگبُ ّبي ثشق ٍ
ًوبيطگبُ جبًجي اَّاص
 62 ٍ 62ثْوي هبُ  6946دس ضْشن ًفز،
هجشوغ اهبم سضب (ع)

جوطيذ ًؼيوي
هحوذ حسي سؼيذي
اثَالفضل ايشاًي سّك
ثْشًگ سجبدي
هسؼَد سيف هَسَي

اسائِ ضفبّي

سحميك دس ثبصاسيبثي دسيٌْبي گشم
ًيشٍگبُ ثخبسي ٍ سيىل سشويجي ًىب
ثِ هٌظَس اسشفبدُ هجذد دس ًمبط ثْيٌِ
هصشف

دٌجويي وٌفشاًس هلي ًيشٍگبُ ّبي ثشق ٍ
ًوبيطگبُ جبًجي اَّاص
 62 ٍ 62ثْوي هبُ  6946دس ضْشن ًفز،
هجشوغ اهبم سضب (ع)

سيذ سضب هصغفي ًظاد

همبيسِ ػولىشد ٍ الشصبدي آًذّبي
فذا ضًَذُ سْيِ ضذُ اص داخل وطَس
ثب ًوًَِ آلوبًي ( آًذّبي اصجٌس
آّي خبلص هشثَط ثِ وٌذاًسَسّبي
ًيشٍگبُ ثخبسي ًىب )

دٌجويي وٌفشاًس هلي ًيشٍگبُ ّبي ثشق ٍ
ًوبيطگبُ جبًجي اَّاص
 62 ٍ 62ثْوي هبُ  6946دس ضْشن ًفز،
هجشوغ اهبم سضب (ع)

هحوذ چبلِ وبئي
ًبدس اخاللي اهيشي

اسائِ ضفبّي

ثشسسي ًمص ٍ اثش هذيشاى سبصهبى دس
افضايص وبسآفشيٌي

ّوبيص هلي داًطگبُ وبسآفشيي ،صٌؼز
داًص هحَس داًطگبُ هبصًذساى ( ثبثلسش )
 61 ٍ 62اسديجْطز هبُ 6946

سًَب سبسلخ هحوذي
هحوذ اهيي لشًجيه

دَسشش

سجبد احوذي
هحوذ سضيذدَس
هحوذ ٍعي خَاُ

اسائِ ضفبّي

ثشسسي ػلز ضىسز دشُ سَسثيي ون
فطبس ثخبس ،دس يه ٍاحذ ًيشٍگبّي
داخل وطَس

ثيسز ٍ ّطشويي وٌفشاًس ثيي الوللي
ثشق
 66لغبيز  69آثبى هبُ  6946دس سْشاى

حسي وبظن دَس ليبسي
هشسضي سؼبدر

دَسشش

ثشسسي لليب سبصي آة دسيب جْز
افضايص ساًذهبى سَليذ آة طاٍل دس
ًيشٍگبُ ًىب

ثيسز ٍ ّطشويي وٌفشاًس ثيي الوللي
ثشق
 66لغبيز  69آثبى هبُ  6946دس سْشاى

هحوذ اهيي لشًجيه
سيذ سؼيذ دَسهشضذ
هحوذ ػلي خليل صادُ
سيذ احوذ حسيٌي

ثبصاسيبثي آة دسبة حبصل اص احيبء
سصيي ّبي سجبدل يًَي سصفيِ خبًِ
ًيشٍگبُ ثخبس ًىب

ًخسشيي وٌفشاًس هلي اًجوي اًشطي ايشاى
 63 ٍ 62هْشهبُ  6946دس دظٍّطگبُ ًيشٍ
سْشاى

هحوذ اهيي لشًجيه
هحوذ سضيذدَس

دٌجويي وٌفشاًس هٌْذسي ثشق ٍ
هذل هذاسي سيسشن  PEMدس ثْشُ
الىششًٍيه ايشاى ( ) ICEEE 2013
ثشداسي اص ّيذسٍطى سَليذي دس ٍاحذ
آة طاٍل سبصي ٍاحذّبي ثخبسي  96 ٍ 93 ، 64هشداد هبُ  6946دس داًطگبُ
آصاد اسالهي گٌبثبد
ًيشٍگبُ ضْيذ سليوي ًىب

دَسشش

دَسشش

سؼَيض ّوضهبى سيسشن وٌششل ٍ
سبثلَي الىششيىبل ووذشسَسّب ثذٍى
ايجبد ٍلفِ دس سَليذ ثبس ٍاحذّبي
ثخبس ًيشٍگبُ ًىب

ضطويي وٌفشاًس ًيشٍگبُ ّبي ثشق
ثْوي هبُ 6946

هحوَد هحوذي
اثَالمبسن جؼفشي

چبح

ثشعشف ًوَدى سبثيش ًَسبًْبي سغح
آة دسيبي خضس ،ثش حَضچِ ًيشٍگبُ
ًىب

ضطويي وٌفشاًس ًيشٍگبُ ّبي ثشق
ثْوي هبُ 6946

هحوذ چبلِ وبئي
ًبدس اخاللي اهيشي

چبح

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

هَضَع همبلِ

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

اسائِ /چبح

ثْيٌِ سبصي سيسشن وٌششل دوخ ّبي
آة سغزيِ ًيشٍگبُ ًىب

ضطويي وٌفشاًس ًيشٍگبُ ّبي ثشق
ثْوي هبُ 6946

هحوذ ػلي حسيٌي

اسائِ ضفبّي

طًشاسَس سَسثيي ثبدي اثش سسبًبي
دهبي ثبال

دٍهيي ّوبيص هلي اًشطي ّبي ًَ ٍ دبن
 62آرس هبُ  6946داًطگبُ ضْيذ هفشح
ّوذاى

سيذ هجشجي هصغفَي
حسيي ٍفبيي ًظاد

اسائِ ضفبّي

هذيشيز هٌبثغ اًظسي دس ضجىِ ّبي
َّضوٌذ ثب حضَس خَدسٍّبي
الىششيىي

اٍليي ّوبيص هلي هٌْذسي ثشق ايشاى
دي هبُ  6946داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ
ثٌذسگض
( )46/63/2

هْشاى سٌجبثي
هجشجي صذلي اهيشي
صبثش صذلي اهيشي

دَسشش

هطخصبر ػولىشد طًشاسَس سٌىشٍى
آّي سثبي دائن دس اثش سغييش ًَع
ضيبسّبي اسشبسَس ٍ ضىل آّي سثب
سسَس

ًخسشيي ّوبيص هلي ثشق داًطگبُ فٌي ٍ
حشفِ اي وطَس
 62آرس هبُ 6946

سيذ هجشجي هصغفَي
حسيي ٍفبيي ًظاد

اسائِ ضفبّي

ساّىبسّبي اجشايي ثْشُ ثشداسي ٍ
ًگْذاسي ًيشٍگبُ سَسثيي اًجسبعي

ثيسز ٍ ّطشويي وٌفشاًس ثيي اهللي ثشق
آثبى هبُ 6946

هحوذ اثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبيي ًظاد
سيذ هجشجي هصغفَي

اسائِ ضفبّي

يشسسي ػَاهل هَثش دس فشآيٌذ ثْشُ
ثشداسي اص ٍاحذ آة طاٍل سبصي
ًيشٍگبُ ًىب

ضطويي وٌفشاًس ًيشٍگبّْبي ثشق
 4 ٍ 3ثْوي هبُ ً 6946يشٍگبُ عشضز
سْشاى

هحوذ سضيذدَس
هحوذ اهيي لشًجيه

اسائِ ضفبّي

اسشفبدُ اص سخويي ضبس اسشبسَس ثشاي
وٌششل جْز ساُ اًذاصي ًشم
هَسَسّبي المبيي
( ساُ اًذاصي ًشم هَسَسّبي المبيي ثب
اسشفبدُ اص سخويي ضبس اسشبسَس ثشاي
وٌششل گطشبٍس الىششٍهغٌبعيسي )

ضطويي وٌفشاًس ًيشٍگبّْبي ثشق
ثْوي هبُ 6946

حسيي ٍفبيي ًظاد

ثشسسي آثبس سخشيجي اسشفبدُ ديَسشِ اص
سَخز هبصٍر دس ٍاحذّبي ثخبسي
ًيشٍگبُ ًىب ٍ اسائِ جْز حذالل ًوَدى
خسبسر

ضطويي وٌفشاًس ًيشٍگبّْبي ثشق
 4 ٍ 3ثْوي هبُ ً 6946يشٍگبُ عشضز
سْشاى

سيذ سضب هصغفي ًظاد
هحوذ اهيي لشًجيه

ثبصيبثي آة دسبة حبصل اص احيبء
سصيي ّبي سجبدل يًَي سصفيِ خبًِ
ًيشٍگبُ ثخبس ًىب

دٍهيي وٌفشاًس ثيي الوللي صٌؼز
سيوبى ،اًشطي ٍ هحيظ صيسز
 2 ٍ 9آرس هبُ  6946دس داًطىذُ هحيظ
صيسز داًطگبُ سْشاى

هحوذ سضيذدَس
هحوذ اهيي لشًجيه

دَسشش

ثشسسي ػَاهل هَثش دس فشآيٌذ ثْشُ
ثشداسي اص ٍاحذ آة طاٍل سبصي
ًيشٍگبُ ًىب

ّوبيص ضيوي ًيشٍگبّْبي ايشاى
 6 ٍ 6ثْوي هبُ  6946داًطىذُ هٌْذسي
ضيويً ،فز ٍ گبص داًطگبُ ضيشاص

هحوذ سضيذدَس
هحوذ اهيي لشًجيه

دَسشش

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

دَسشش

اسائِ ضفبّي

هَضَع همبلِ

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس

سبثيش دبيص ٍضؼيز دس ًگْذاسي ٍ
سؼويشار هجشٌي ثش  CMسٍي سشاًسفَسهبسَس
اصلي  263هگبٍلز آهذش ًيشٍگبُ ضْيذ
سليوي ًىب

ّطشويي وٌفشاًس سخصصي دبيص
ٍضؼيز ٍ ػيت يبثي
 2 ٍ 1اسفٌذ هبُ  6946داًطگبُ صٌؼشي
ضشيف
ّطشويي وٌفشاًس سخصصي دبيص
ٍضؼيز ٍ ػيت يبثي
 2 ٍ 1اسفٌذ هبُ  6946داًطگبُ صٌؼشي
ضشيف
ّطشويي وٌفشاًس سخصصي دبيص
ٍضؼيز ٍ ػيت يبثي
 2 ٍ 1اسفٌذ هبُ  6946داًطگبُ صٌؼشي
ضشيف
ّفشويي وٌفشاًس هلي هٌْذسي ثشق ثب
هحٍَسيز اًشطي ّبي ًَ
 2اسفٌذ 6946

ثشسسي اسسؼبضبر ٍاحذ ثخبسي
ًيشٍگبُ ًىب ،ضٌبسبيي ػَاهل ٍ سٍش
ثشعشف وشدى آى
سٌظين ٍ ّوشاسشبيي دذسشبل ّبي
سَسثَطًشاسَس ٍاحذ ثخبس ًيشٍگبُ ًىب

HTS Balk Effect in High
Temperature
Supercondacting
Synchronous Machines
عشاحي ٍ همبيسِ هبضيي ّبي فطبس
هحشي آٌّشثب داين ثذٍى جبسٍثه
جشيبى هسشمين ثب ضيبس وسشي ٍ سين
ديچ هشوشوض
ثشسسي آثبس سخشيجي اسشفبدُ ديَسشِ
اص سَخز هبصٍر دس ٍاحذّبي
ثخبسي ًيشٍگبُ ًىب ٍ اسائِ ساّىبس
جْز حذالل ًوَدى خسبسر

Study of Caspian seawater
alkalization as a proposed
method pretreatment of
system RO
“The relationship between
job stress and satisfaction,
job performance and job
burnout in NEKA power
”plant personnel
عشاحي ثْيٌِ طًشاسَس سٌىشٍى
آٌّشثبي دائن جْز اسشفبدُ دس
ًيشٍگبُ ثبدي وَچه
ثْيٌِ سبصي حزف آّي ،هس ،سٍي ٍ
ٍاًبديَم اص دسبة ًيشٍگبُ ًىب
ثشسسي اضىبل سيسشن وٌششل سَسثيي
ثَيلش ًيشٍگبُ ًىب ٍ اسائِ ساُ حلّبي
هٌبست

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

اسائِ /چبح

سيذ هَسي ًظبم صادُ
يبسش فشجي
هحوذ اثشاّين عبلجيبى

اسائِ ضفبّي

ػجذالشحوي هؼبفي
اثشاّين للؼِ سشي
ػلي اوجش ضلذسُ

اسائِ ضفبّي

اثشاّين للؼِ سشي
ػجذالشحوي هؼبفي
ػلي اوجش ضلذسُ

اسائِ ضفبّي

هحوذ اثشاّين عبلجيبى
سيذ هجشجي هصغفَي
حسيي ٍفبيي ًظاد

اسائِ ضفبّي

ّفشويي وٌفشاًس هلي هٌْذسي ثشق ثب
هحٍَسيز اًشطي ّبي ًَ
 2اسفٌذ 6946

حسيي ٍفبيي ًظاد
هحوذ اثشاّين عبلجيبى

ثيسز ٍ سَهيي ضوبسُ هبٌّبهِ ثييالوللي
ًفز ،گبص ٍ اًشطي

سيذ سضب هصغفي ًظاد
هحوذاهيي لشًجيه

چبح

دٍهيي وٌفشاًس ٍ ًوبيطگبُ ثييالوللي
آة ضيشييوي
()20-22 Oct. 2014

هحوذ اهيي لشًجيه
سضب لشُهحوَدلي

اسائِ ضفبّي

طٍسًبل IRJABS

ّبدي احسبًي

چبح

ضطويي وٌفشاًس هٌْذسي ثشق ٍ
الىششًٍيه ايشاى ( )ICEEE2014دس
داًطگبُ آصاد اسالهي گٌبثبد
( 63-93هشداد )6949
ثيسز ٍ ًْويي وٌفشاًس ثييالوللي ثشق
(آثبى هبُ )6949
چْبسهيي ّوبيص وبسثشاى ٍاحذّبي
سيىل سشويجي ٍ گبصي  V94.2دس
داًطگبُ سحصيالر سىويلي وشهبى
( 2 ٍ 2آرس )6949

دَسشش

هحوذاثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبئي ًظاد

اسائِ ضفبّي

اسحك آسٍى

اسائِ ضفبّي

هحوذ اثشاّين عبلجيبى
سيذ ػجذاهلل ًيشي

اسائِ ضفبّي

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

هَضَع همبلِ
ساُاًذاصي سيسشن وٌششل فشوبًس
ٍاحذّبي گبصي ًيشٍگبُ سيىل
سشويجي ًىب
سحليل ،ضجيِسبصي ٍ اسائِ ساّىبسّبي جذيذ
جْز ثْشُثشداسي اص ًيشٍگبُ سَسثييّبي
اًجسبعي
وبسثشد ٍ ضجيِسبصي اًشطي
خَسضيذي دس ًيشٍگبّْبي سَسثيي
اًجسبعي

“Investigation
and
evaluation of power
plant
raw
water
bottlenecks
and
selecting of the most
appropriative method
for the safe water
supply: NEKA power
”plant as case study

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس
چْبسهيي ّوبيص وبسثشاى ٍاحذّبي سيىل
سشويجي ٍ گبصي  V94.2دس داًطگبُ
سحصيالر سىويلي وشهبى
( 2 ٍ 2آرس )6949
چْبسهيي وٌفشاًس ثييالوللي ايشه دس
داًطگبُ سْشاى
(ثْوي هبُ )6949
اٍليي وٌفشاًس ٍ ًوبيطگبُ ثييالوللي
اًشطي خَسضيذي
( 64-93اسديجْطز )6949

Nano
Forum
Conference

سيذ ػجذاهلل ًيشي

دَسشش

هحوذ اثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبئي ًظاد

اسائِ ضفبّي

هحوذ اثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبئي ًظاد

اسائِ ضفبّي

Asian

()8-11 march 2015

اٍليي وٌفشاًس سشاسشي سَسؼِ هحَسي
هٌْذسي ػوشاى ،هؼوبسي ،ثشق ٍ هىبًيه
هبضيي ٍسًيش آٌّشثبي دائن اسشبسَس
ايشاى (سبلي ّوبيصّبي داًطگبُ گلسشبى)
دٍثل
( 62آرس هبُ )6949
وٌفشاًس ثيي الوللي ثشق
ًشبيج ثْيٌِ سبصي حزف آّي ،هس،
( آثبى هبُ ) 6949
سٍي ٍ ٍاًبديَم اص دسبة ًيشٍگبُ ًىب
چْبسهيي وٌفشاًس ثيي الوللي ايشه
سحليل ،ضجيِ سبصي ٍاسايِ
سٍيىشدّبي ًَيي دس ًگْذاضز اًشطي
ساّىبسّبي جذيذ جْز ثْشُ ثشداسي
( ثْوي هبُ ) 6949
اص ًيشٍگبُ سَسثيي ّبي اًجسبعي
اٍليي وٌفشاًس ٍ ًوبيطگبُ ثيي الوللي
وبسثشد ٍ ضجيِ سبصي اًشطي
اًشطي خَسضيذي
خَسضيذي دس ًيشٍگبّْبي سَسثيي
(  93-64اسديجْطز ) 6949
اًجسبعي
ًْويي وٌفشاًس سخصصي دبيص ٍضؼيز
سبثيش دبيص ٍضؼيز دس ًگْذاسي ٍ
ٍ ػيت يبثي
سؼويشار هجشٌي ثش  CMسٍي سيسشن
(  2الي  2اسفٌذ  6949داًطگبُ صٌؼز
سحشيه طًشاسَس  263هگبٍلز آهذش
ًفز -داًطىذُ ًفز اَّاص )
ًيشٍگبُ ضْيذ سليوي ًىب

هبضيي ٍسًيش آٌّشثبي دائن اسشبسَس
دٍثل

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

اسائِ /چبح

اٍليي وٌفشاًس سشاسشي سَسؼِ هحَسي
هٌْذسي ػوشاى ،هؼوبسي ،ثشق ٍ هىبًيه
(  62آرس هبُ  ،6949گشگبى ،سبلي ّوبيص
ّبي داًطگبُ گلسشبى )

ػجذالٌبصشجؼفشي

هحوذ اثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبئي ًظاد
اسحبق آسٍى
هحوذ اهيي لشًجيه
هحوذ اثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبيي ًظاد
سيذ هجشجي هصغفَي
هحوذ اثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبيي ًظاد
سيذ هجشجي هصغفَي

اسائِ ضفبّي

اسائِ ضفبّي

اسائِ ضفبّي
اسائِ ضفبّي

اسائِ ضفبّي

سيذ هَسي ًظبم صادُ
هحوذ اثشاّين عبلجيبى
يبسش فشجي

اسائِ ضفبّي

سيذ هجشجي هصغفَي
حويذ يؼمَثي
هحوذ اثشاّين عبلجيبى
حسيي ٍفبيي ًظاد

اسائِ ضفبّي

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

هَضَع همبلِ

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس

ثشسسي اضىبل سيسشن وٌششل سَسثيي-
ثَيلش ًيشٍگبُ سيىل سشويجي ًىب ٍ
اسائِ ساُ حل ّبي هٌبست

چْبسهيي ّوبيص وبسثشاى ٍاحذّبي
سيىل سشويجي ٍ گبصي V94.2
( داًطگبُ سحصيالر سىويلي وشهبى )
ضطويي وٌفشاًس هلي هٌْذسي ثشق ٍ
الىششًٍيه ايشاى
( داًطگبُ آصاد اسالهي گٌبثبدٍ 64 ،63 -
 93هشداد هبُ ) 6949

عشاحي ثْيٌِ طًشاسَس سٌىشٍى
آٌّشثبي دائن جْز اسشفبدُ دس
ًيشٍگبُ ثبدي وَچه
ساُ اًذاصي سيسشن وٌششل فشوبًس
ٍاحذّبي گبصي ًيشٍگبُ سيىل
سشويجي ًىب
ضٌبسبيي ًمبط ضؼف سيسشن I&C
ًيشٍگبُ ًىب ثب سحليل هْوششيي ػلل
خغبي اجضاء
اثش ثْيٌِ سبصي هبًيشَسيٌگ ثشخي
سيگٌبلْب دس ٍاحذ  6ثخبس ًيشٍگبُ
ًىب
ثشسسي داليل ثشيذى هحَس ضيشّبي
وٌششل دٍ دّبًِ ثطمبثي ٍ اسائِ
ساّىبس هٌبست
ثشسسي ػلل آسيجْبي وبٍيشبسيَى دس
ضيشّبي وٌششل ٍ اسائِ ساّىبسي
جذيذ ٍ همشٍى ثِ صشفِ
سٍش  PWMهجشٌي ثش دسجِ آصادي
دس ايٌَسسشّبي چٌذ سغحي Flying
Capacitor
سَليذ  160MW/Hسَاى الىششيىي
ثب ثْشُ ٍسي اص سَخز سشويجي ّيشبى
دس ٍاحذ ثخبس سيىل سشويجي ًيشٍگبُ
ضْيذ سليوي ًىب
عشاحي ثْيٌِ طًشاسَس سٌىشٍى ٍسًيش
سٍسَس دٍثل آٌّشثبي دائن دس ًيشٍگبُ
ثبدي
عشاحي ٍ سبخز وٌششلش سيبس
ووذشسَسّبي ًىب

چْبسهيي ّوبيص وبسثشاى ٍاحذّبي
سيىل سشويجي ٍ گبصي V94.2
(  2 ٍ 2آرس 6949داًطگبُ سحصيالر
سىويلي وشهبى )
دٌجويي ّوبيص هلي سؼبهل اًجوي صٌفي
ثب ًيشٍگبّْبي ثخبس ٍ ثخص ثخبس سيىل
سشويجي
42/2/66
دٌجويي ّوبيص هلي سؼبهل اًجوي صٌفي
ثب ًيشٍگبّْبي ثخبس ٍ ثخص ثخبس سيىل
سشويجي
42/2/66
دٌجويي ّوبيص هلي سؼبهل اًجوي صٌفي
ثب ًيشٍگبّْبي ثخبس ٍ ثخص ثخبس سيىل
سشويجي
42/2/66
اٍليي وٌفشاًس سبالًِ هٌْذسي هىبًيه ٍ
ساّىبسّبي صٌؼشي
 64هشداد هبُ 6942
ّفشويي وٌفشاًس هٌْذسي ثشق ٍ
الىششًٍيه ايشاى
 64 ٍ 63هشداد هبُ  6942دس داًطگبُ آصاد
گٌبثبد
ّفشويي وٌفشاًس هٌْذسي ثشق ٍ
الىششًٍيه ايشاى
 64 ٍ 63هشداد هبُ  6942دس داًطگبُ آصاد
گٌبثبد
ّطشويي وٌفشاًس ثيي الوللي هٌْذسي
ثشق ثب هحَسيز اًشطي ّبي ًَ
داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ ػلي آثبد وشَل
اًجوي هٌْذسيي ثشق ٍ الىششًٍيه ايشاى
 63 ٍ 62ثْوي هبُ  6942دس دظٍّطگبُ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

اسائِ /چبح

هحوذ اثشاّين عبلجيبى
سيذ ػجذالِ ًيشي

اسائِ ضفبّي

حسيي ٍفبيي ًظاد
سيذ هجشجي هصغفَي
هحوذ اثشاّين عبلجيبى

اسائِ ضفبّي

سيذ ػجذالِ ًيشي

دَسشش

هحوَد هحوذي
هحوذ اثشاّين عبلجيبى
هحوذػلي حسيٌي

چبح

هحوذػلي حسيٌي
هحوذ اثشاّين عبلجيبى

ػلي اصغش هسشٍس
هحوذ جَاد هسشٍس
ػلي اصغش هسشٍس
حسي سضب ػشثي
آيسه
هصغفي ٍاحذي دَس
دّشائي

چبح

چبح

اسائِ ضفبّي

اسائِ ضفبّي

سجبد احوذي
هحوذ جَاد اهيشخبًلَ

اسائِ ضفبّي

حسيي ٍفبيي ًظاد
حويذ يؼمَثي
هحوذ اثشاّين عبلجيبى

اسائِ ضفبّي

هحوَد هحوذي

اسائِ ضفبّي

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

هَضَع همبلِ
سبخز وبسر Off coil status
 monitoringثشيىشّبي 6.6KV
ًىب
سجشثِ هؼيبسّبي سذٍيي يه آييي
ًبهِ اجشايي هغلَة ًظبم ديطٌْبدّب
دس ضشوز ّبي صيش هجوَػِ صٌؼز
ثشق
ثشسي ػَاهل ػولىشد ًبدسسز
سيسشن ّبي وٌششل دٍس هَسَس ّبي
ثذٍى جبسٍثه ثِ وبس سفشِ دس هَلشي
سسَسّب ٍ اسائِ ساّىبس
اثش  SVCثش سٍي همبديش ٍيظُ ٍ
حبلز ديٌبهيىي طًشاسَس سٌىشٍى
ًيشٍگبّي دس جْز افضايص هيشايي
ثب اسشفبدُ اص سيگٌبل ّبي اًحشاف
ثشسسي سفشبس خَسدگي آليبط
آلَهيٌيَم -ثشًض G-CuAI 11 Ni
جَضىبسي سشهيوي ضذُ دشُ دوخ
ّبي آة دسيب دس ًيشٍگبُ ًىب
اسشفبدُ اص سبهبًِ فشَگشاهششي دْذبد
سشًطيي دس سَليذ دادُ ّبي هىبًي
جبهغ خغَط فطبس لَي ثشاي سبهبًِ
ّبي اعالػبر هىبًي
ثْشُ ثشداسي ثْيٌِ ضجىِ سَصيغ ثب
ّذف ثيطيٌِ سبصي سَد حبصل اص
ثىبسگيشي خبصى ثب اسشفبدُ اص
الگَسيشن ثْيٌِ سبصي وشم ضت سبة

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس
ًيشٍ
اًجوي هٌْذسيي ثشق ٍ الىششًٍيه ايشاى
 63 ٍ 62ثْوي هبُ  6942دس دظٍّطگبُ
ًيشٍ
دٍاصدّويي ّوبيص ٍ ضطويي جطٌَاسُ
ًظبم ديطٌْبدّب
 62 ٍ 69ثْوي هبُ  6942داًطگبُ سْشاى

سي اهيي وٌفشاًس ثيي الوللي ثشق ايشاى
 66سب  69آثبى هبُ  6942سْشاى
ّجذّويي وٌفشاًس هلي داًطجَيي
هٌْذسي ثشق ايشاى
 61-63آثبى هبُ  6942داًطگبُ ديبم ًَس
هطْذ
دٌجويي وٌفشاًس ثيي الوللي هٌْذسي
هَاد ٍ هشبلَطي ٍ دّويي وٌفشاًس
هطششن اًجوي هٌْذسيي هشبلَطي ٍ
اًجوي ػلوي سيخشِ گشي ايشاى
 64ٍ63آثبى هبُ  6942داًطگبُ ضيشاص
سَهيي وٌفشاًس هلي وبسثشد سبهبًِ
اعالػبر هىبًي دس هذيشيز صٌؼز آة ٍ
ثشق
هبصًذساى -سبسي آرسهبُ 6942
اٍليي وٌفشاًس هلي الىششًٍيه،
هىبسشًٍيه ٍ سيسشن ّبي َّضوٌذ
 63ثْوي هبُ  6942داًطگبُ آصاد اسالهي
ٍاحذ ػلي آثبد وشَل

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هحوَد هحوذي

اسائِ /چبح

اسائِ ضفبّي

سويِ گلي

اسائِ ضفبّي

حسي سججي
دوشش ّذي لشيطي
دشفسَس هفيذ گشجي
هحسي سججي
هْطيذ والًششي

اسائِ ضفبّي

حسي سضب ػشثي
آيسه
ٍحيذ هلىي

دَسشش

حسن جنتی

احوذ ديٌذاس

اسائِ ضفبّي

هْشداد ثخطٌذُ
ػلي اثزل
هحسي سججي فَهطي
حسي سججي فَهطي

چبح

هبئذُ هحوذدَس
سضب اثشاّيوي

اسائِ ضفبّي

هىبًيبثي خبصى دس ضجىِ سَصيغ ثب
ّذف ثيطيٌِ سبصي وبّص سلفبر ٍ
ثْجَد دبيذاسي ٍلشبط ثب دس ًظش گشفشي
ّضيٌِ خبصى گزاسي ثب اسشفبدُ اص
الگَسيشن وشم ضت سبة

سَهيي وٌفشاًس هلي هٌْذسي ثشق ايشاى
 2ثْوي هبُ  6942داًطگبُ آصاد اسالهي
ٍاحذ ثٌذسگض

هبئذُ هحوذدَس
سضب اثشاّيوي

اسسجبط هشغيشّبي هسشمل ٍ ٍاثسشِ دس
هذيشيز داًص

چْبسهيي وٌفشاًس ثيي الوللي دظٍّص
ّبي وبسثشدي دس هذيشيز ٍ حسبثذاسي
 62ضْشيَس هبُ  6942داًطگبُ سْشاى

سضب اثذالي

اسائِ ضفبّي

Bearing Failures In Motors
Due To The Common

ISI

هجشجي صذلي اهيشي

چبح

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

اسائِ ضفبّي

هَضَع همبلِ

Mode Voltage

ثْيٌِ سبصي هٌبثغ سَليذ دشاوٌذُ دس
سيض ضجىِ ّب ثب الگَسيشن PSO
سٌشضٍضٌبسبيي هوجشاًْبي
ًبًَوبهذَصيشي دلي سَلفَى ثسشش
آهيخشِ ثب  MCM41دَضيذُ ثب دلي
آًيليي
حزف سًگْبي ًسبجي هَجَد دس
دسبة ثِ ٍسيلِ هوجشاًْبي دلي
سَلفَى ثسشش آهيخشِ ثب MCM41
دَضيذُ ثب دلي آًيليي ثب لبثليز
ًبًَفيلششاسيَى
ضٌبسبيي ًمبط ضؼف سيسشن
حفبظز دهبي داوز ثشًش ثَيلش
سيىل سشويجي ًىب
خبصى گزاسي دس ضجىِ ّبي سَصيغ
حلمَي ثب ّذف وبّص سلفبر ٍ آصاد
سبصي ظشفيز خغَط ثب اسشفبدُ اص
سٍش الگَسيشن ولًَي صًجَس ػسل
خبصى گزاسي دس ضجىِ ّبي سَصيغ
حلمَي ثب ّذف وبّص سلفبر ثب
اسشفبدُ اص سٍش الگَسيشن ولًَي
صًجَس ػسل
سؼييي دبساهششّبي فيضيىي هَثش ثش
لبثليز حزف آاليٌذُ ّبي سًگي
هَجَد دس دسبة صٌبيغ ًسبجي ثب
اسشفبدُ اص هوجشاًْبي دليوشي ثب
سشاٍايي ثبال

اسائِ دس وٌفشاًس /سويٌبس
دٌجويي وٌفشاًس ثيي الوللي ايشه
"سٍيىشدّبي ًَيي دس ًگْذاضز اًشطي"
ٍ ًوبيطگبُ سخصصي ًگْذاضز اًشطي
ًْويي ّوبيص فٌي ٍ هٌْذسي ٍ ػلَم
دبيِ
 66آرس  6942داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ
لبئوطْش

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
حسيي ٍفبيي ًظاد
احوذ ػظيوي

يبسش سجبس

اسائِ /چبح
دَسشش

دَسشش

ًْويي ّوبيص فٌي ٍ هٌْذسي ٍ ػلَم
دبيِ
 66آرس  6942داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ
لبئوطْش

يبسش سجبس

دَسشش

وويشِ ػلوي ضطويي ّوبيص وبسثشاى
ٍاحذّبي گبصي ٍ سيىل سشويجي V94.2
 62 ٍ 69آرسهبُ 6942
ّطشويي وٌفشاًس هٌْذسي ثشق ٍ
الىششًٍيه ايشاى ( ) ICEEE 2016
 63 ٍ 62هشداد  6942داًطگبُ آصاد
اسالهي گٌبثبد
ّطشويي وٌفشاًس هٌْذسي ثشق ٍ
الىششًٍيه ايشاى ( ) ICEEE 2016
 63 ٍ 62هشداد  6942داًطگبُ آصاد
اسالهي گٌبثبد

وبظن لبسوذَس
ٍلَواليي
هحوَد هحوذي
هحوذ لبسوي حبجي
حسي سضب ػشثي
آيسه
احوذ سسشويبى
هحوذ لبسوي حبجي
حسي سضب ػشثي
آيسه
احوذ سسشويبى

دَسشش ٍ
سصسٍ اسائِ
ضفبّي

دٍهيي وٌفشاًس هٌغمِ اي هٌْذسي ػوشاى
 62ثْوي  6942داًطگبُ آصاد اسالهي
ٍاحذ لبئوطْش

يبسش سجبس

توجه :نفراتی که با رنگ آبی مشخص شده  ،همکار نیروگاهی نمی باشند.

اسائِ ضفبّي

اسائِ ضفبّي

دَسشش

