
 9394سال  تقَین ّوایش ّای

 

ًوایشگاُ   رئیس ّوایش هحل برگساری حاهیاى صٌعتی حاهیاى علوی هجری برگسار کٌٌذُ تاریخ برگساری ًام ّوایش ردیف

 جاًبی

پٌجویي ّوایش تعاهل اًجوي  9

 صٌفی با

 ًیرٍگاُ ّای بخار ٍ سیکل ترکیبی 

99  ٍ33 

 اردیبْشت 

پرشیاى فَالد ٍ شرکت 

برق هذیریت تَلیذ 

 شْیذ هحوذ هٌتظری

شرکت پرشیي فَالد ٍ 

ًیرٍگاُ شْیذ هحوذ 

 هٌتظری اصفْاى

اًجوي هٌْذسی بْرُ ٍری 

 صٌعت برق

هرکس هطالعات هذیریت ًیرٍ 

داًشگاُ ّا ٍ هَسسات داًش 

 بٌیاى اصفْاى

 شرکت ّای

O&M  صٌایع ٍ

هختلف تاهیي 

تجْیسات ٍ خذهات 

 صٌعت برق

ًیرٍگاُ شْیذ 

هحوذ هٌتظری 

 اصفْاى

هٌْذس 

 افتخاری

 دارد

        گردّوایی هذیراى عاهل 9

 ًیرٍگاُ ّای ایراى

  خرداد

6/33/9394 

داًشگاُ ّا ٍ هَسسات داخل  شرکت هاّتاب گستر ًیرٍگاُ رٍدشَر

 ٍ خارج از کشَر

 شرکت ّای
O&M 

 ًذارد هٌْذس سالن ًیرٍگاُ رٍدشَر

ٍ  ّوایش ساخت داخلسَهیي  3

 بازسازی قطعات ًیرٍگاّی

 هْرهاُ  93 ٍ 99

9394 

  

شرکت تَاًیر، اًجوي 

صٌفی ًیرٍگاُ ّای 

 ایراى

 ٍ ًیرٍگاُ ًکا

 داًشگاُ ّای استاى هازًذراى ًیرٍگاُ ًکا

 هرکس هطالعات هذیریت ًیرٍ

اًجوي هٌْذسی بْرُ ٍری 

 صٌعت برق ایراى

 O&Mشرکت ّای 

ٍ شرکت ّای 

 سازًذُ تجْیسات

 دارد دکتر طالبیاى ًیرٍگاُ ًکا

ّوایش شیوی  ّشتویيسی ٍ  4

 ًیرٍگاُ ّا

هْرهاُ  99ٍ  98

9394 

شرکت تَاًیر، اصٌا ٍ 

تَلیذ  هذیریت شرکت

 برق فارس

تَلیذ  هذیریت  شرکت

 برق فارس

پارک علن ٍ فٌاٍری فارس  ٍ 

     اًجوي ،داًشگاُ شیراز

 بْرُ ٍری صٌعت برق ایراى

 O&Mشرکت ّای 

ٍ شرکت ّای 

 سازًذُ تجْیسات

 داًشگاُ صٌعتی

 زشیرا

هٌْذس پاک 

 آئیي

 دارد

             کیفیت ٍ دّویي کٌفراًس 5

 بْرُ ٍری

 آباى

97/38/9394 

هرکس هطالعات هذیریت 

، اًجوي ّای علوی ًیرٍ

بْرُ ٍری ٍ کیفیت  

 ایراى

     اًجوي علوی هٌْذسی شرکت عصر قلن

بْرُ ٍری صٌعت برق ایراى ٍ 

 اًجوي علوی کیفیت ایراى

شرکت ّای صٌعتی 

 ٍ خذهاتی

       سالي

 ّوایش ّای

 صذا ٍ سیوا

 ذاردً هٌْذس هْریاى

* پٌجویي ّوایش بخش گاز ٍ بخار  6

 V94.2تَربیي ّای 

 آررهاُ 96الی 94

9394 

شرکت تَاًیر، اصٌا ٍ 

 هپٌا O&Mشرکت 

     اًجوي علوی هٌْذسی ًیرٍگاُ پرًذ

 بْرُ ٍری صٌعت برق ایراى

 O&Mشرکت ّای 

ٍ شرکت ّای 

 سازًذُ تجْیسات

 دارد هٌْذس ضیایی یرٍگاُ پرًذً

اسفٌذ هاُ  GE 99  ٍ93خاًَادُ  7

 94سال

     اًجوي علوی هٌْذسی ًیرٍگاُ ری  ،ًیرٍگاُ ریاصٌا ٍ 

 بْرُ ٍری صٌعت برق ایراى

تَاًیر ٍ شرکت 

شرکت ّای تابعِ 

 صٌعت برق

هٌْذس  ًیرٍگاُ طرشت

 شجاعی

 دارد


