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  (IPCEO)کنترل و حفاظت مهندسی نظام سازمان  نه شماره مه هناگا

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

یه حکمت نشر نشریه تخصصی الکترونیکی سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل ( وند متعال ،با توکل بر خدا

همان می ‘اظت و کنترل فبا نشر مطالب تخصصی صنعت برق به خصوص در حوزه ح می شود. صورت گاهنامه منتشربه ، ) 

 .) هستیم 1395ماه  آذرمین شماره نشریه حکمت ( نهدر  ‘دیدگان شما 

 . ودباعث تکامل حرکت در این مسیر و غناي نشریه خواهد ب، بدیهی است دقت نظر شما و ارائه نظرات ارزشمنــدتان 

************************** 

 مناسبتها

را به همگان تبریک وتهنیت عرض (ع)، امام صادق  و (ص)فرارسیدن والدت پیامبر اعظم حضرت محمد  -

 مینمائیم.

 والدت حضرت عیسی مسیح ( ع ) را به هموطنان مسیحی تبریک می گوئیم . -

*************************** 

 IPCEO اخبار

 برق و آمادگی پژوهش در این زمینه تولیدالکتریکی  حفاظتاهمیت  – ترشیزي موسوي دکترنامه اي رو به  -1

 جناب آقاي دکتر موسوي ترشیزي 

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی ‘مدیر محترم تحقیقات 

 و پیشنهاد پروژه هاي پژوهشی در این حوزه ‘موضوع : حفاظت و کنترل الکتریکی تولید نیروي برق

 - و موضوع نامه ‘سالم علیکم . احتراما پیرامون چالش هاي حوزه حفاظت و کنترل الکتریکی ( رلیاژ ) تولید نیرو 

 مطالب زیر جهت استحضار تقدیم میگردد:

 تبدیل ‘ الکتریکی اطالعات ورودي کننده دریافت تجهیزات از متشکل و کنترل الکتریکی حفاظت سیستم   -1
 رمانف کننده ارسال‘  ها نشاندهنده‘  ها ثبات‘  گرها محاسبه‘  ها سیگنال این  کنندگان پردازش و‘  گان کننده

 . باشد می الکتریکی انرژي تولید هاي شبکه در ها کننده قطع‘  حفاظتی و کنترلی هاي
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رله هاي حفاظتی بعنوان مغز افزار الکتریکی واحد تولید کننده برق می باشد. پیچیدگی تکنولوژي و توسعه  -2
و استفاده موارد مخابراتی در حوزه حفاظت میکروپروسسوري و اتوماسیون سایت تولید  ITفناوري در بخش 

بهینه سازي و توسعه را می طلبد . نادیده  ‘تعمیر و نگهداري  ‘ضرورت وجود تیم کارشناسی قوي راهبري  ‘نیرو 
ضایعه شدیدي به این بخش از صنعت  ‘انگاشتن نیروي انسانی متخصص در سازمان ستاد و صف تولید نیرو 

 برق را وارد می کند.

سرپا ( عمر  ‘نیروگاه هاي حرارتی کشور را به سه دسته قدیمی ( داراي عمر بهره برداري فراتر از عمر طراحی )  -3
نسبتا جدید میتوان تقسیم نمود . در نیروگاه هاي قدیمی با توجه به فرسودگی  ‘بهره برداري متوسط ) 

نیاز شدید به پایش وضعیت الکتریکی و پیگرد آن تجزیه و تحلیل وقایع الکتریکی و پیشگیري  ‘ن تجهیزات آ
از حوادث متعاقب آن در واحد تولید می باشد و این موضوع در حیطه وظائف کارشناس حفاظت و کنترل 

ی ژ وجود دارد و آنهایالکتریکی ( رلیاژ) است . در این گونه نیروگاه ها بطور خیلی محدود پست کارشناسی رلیا
ز نی ‘هم که این پست سازمانی را دارند فاقد حضور کارشناس در این زمینه می باشند. در نیروگاه هاي سر پا 

عمدتا فاقد این تخصص می باشند . در نیروگاه هاي نسبتا جدید که  –بعلت کاهش سازمان نیروي انسانی آنها 
 اطالع زیادي از حضور این متخصصین وجود ندارد.  بخش زیادي از آنها در حوزه غیردولتی است 

در بخش ستاد صنعت برق نیز در دفتر فنی تولید که متولی ارائه نظر تخصصی و کارشناسی به نیروگاه ها بوده  -4
این دفتر از ابتدا فاقد کارشناس ارشد و یا کارشناس حفاظت و کنترل الکتریکی بوده است . اگر در این حوزه  ‘

سی کارشناسی بوده از دفتر فنی شبکه که داراي بخش رلیاژ بوده کمک گرفته می شد. با توجه به نیاز به برر
تفکیک تولید نیرو از شرکت توانیر و قرار گیري آن در بخش مستقل شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق 

 این کمبود توجه به امر این تخصص بیشتر نمود می کند.  ‘حرارتی 

با توجه به اینکه صرفا کارشناس برق وجود دارد . اگر در مقطع  ‘طرح هاي تولید نیرو  در سازمان دفتر فنی -5
موارد تجهیزات حفاظتی و کنترلی بطور تخصصی دیده  ‘سفارش و عقد قرارداد با تامین کنندگان تجهیزات 

 مشکل عمده اي در مقطع بهره برداري از واحد نیروگاهی پیش خواهد آمد. ‘نشود 

حامی اجتماعی ( شخصیت هاي موثر و ارشد وزارت  50) از  IPCEOسازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل (    -6
حامی معنوي (شخصیت هاي مطرح مهندسی حفاظت و کنترل ) و اعضاي حقیقی ( اعضاي  ‘نیرو و صنعت برق) 

هت دریافت اطالعات موسس ) و حقوقی عضو (  شرکت هاي مرتبط با این حرفه ) تشکیل گردیده است . ج
 مراجعه شود. www.ipceo.irبیشتر به سایت 

 ‘مردم نهاد و دانش بنیان بوده و با اجتماع کارشناسان ارشد این حرفه  ‘تشکل حرفه اي غیر دولتی  ‘این سازمان 

وزه مباحث حفاظت الکتریکی را دارد. این توان انجام مطالعه در زمینه ارائه طرح هاي پژوهشی کاربردي  در ح

سازمان آمادگی دارد تا با  دریافت اطالعات حوادث نیروگاهی و ارتباط آن با نبود کارشناس رلیاژ در نیروگاه ها 

فرضیه هاي اولیه مورد طرح در این نامه را به نتیجه برساند و ‘طی قرارداد پژوهشی  ‘بطور جمعی و نیز مقایسه اي 

 ک پیشنهاد مدون به آن شرکت ارائه نماید.در قالب ی

 
 

http://www.ipceo.ir/
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قرار گرفته و از نتایج تصمیم  مورد توجه پیشنهادهاي زیر  ‘لذا تقاضا میگردد با توجه به چالش هاي مطرح شده 

 این سازمان را مطلع فرمائید .  ‘گیري آن مدیریت محترم 

انجام پژوهشی در رابطه با فراوانی و نوع خطاهاي الکتریکی  ‘ الذکر فوق کلی و مختصر توضیحات به توجه با -الف 

الکتریکی و یا عدم حضور  کنترل و حفاظت)  ارشد‘  مسئول(  کارشناسی با نبود پست "موجود در نیروگاه ها 

نیروگاه هایی که داراي مسئولین ذیربط در این "در مقایسه با  "نیروگاه ها  در متخصص با تجربه در این حرفه

 پیشنهاد  می شود.  ‘"ه دارندحوز

قرارداد پژوهشی مبنی بر تعیین شاخص هاي حفاظتی و کنترلی قراردادهاي فروش انرژي با نیروگاه هاي  -ب 

 پیشنهاد میگردد.  ‘غیردولتی 

  22965180با شماره تلفن    ‘جهت دریافت اطالعات بیشتر و یا ارجاع طرح مطالعاتی و مشاوره اي در این باره  

سپاسگزاري  ‘تماس حاصل شود. پیشاپیش از بذل توجه آن مدیریت محترم و اعالم نتیجه   09205481525و 

 می شود.

 مصطفی قلم چی                                                                                                                        

 ازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل  س -رئیس کمیته اجرائی     

در نمایشگاه  IPCEOازدید آقاي مهندس آرش کردي ، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر از غرفه سازمان ب - -2

 جانبی سی ویکمین کنفرانس برق

 

در این بازدید رئیس کمیته اجرائی سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل ، پیگیر فعال سازي کمیته حفاظت توزیع 

نیرو به ریاست آقاي دکتر حقی فام ( معاونت توزیع توانیر ) ، از ایشان شدند. الزم بذکر است که  سازمان نظام مهندسی 
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این سازمان در حوزه توزیع نیروي صنعت برق ، که جهت اعضاي  جهت تعیین کارکردرا حفاظت و کنترل ، این کمیته 

 نموده بود . درخواست ،  آن توسط مدیر عامل توانیر ، احکامی صادر شده است

 برق کنفرانس جانبی نمایشگاه در IPCEO سازمان حضور نتایج -  -3

در نمایشگاه جانبی سی و یکمین کنفرانس  IPCEOمراجعین به غرفه سازمان ،پیرامون  طالعات جمع بندي شدها
 :استبشرح زیر برق ، 
 : کرده اندو تکمیل  تعداد نفراتی که فرم تعیین صالحیت حرفه اي را دریافت -3-1

 می باشند نفر 14 ،  پر کرده انددر غرفه افرادي که فرم در خواست صالحیت حرفه اي را  

 
 

 : بودند زیري و سازمانها مراجعین غرفه از شرکت ها -3-2
،   AELنماینده شرکت،  omicron پژوهشگاه نیرو، پیروزان نیرو سروش ، برق منطقه اي اصفهان ،نماینده شرکت 

غرب، توانیر ، برق لتیان منطقه اي ، توزیع برق زنجان ، برق   ،انرژي سازان مبین  بهره وران  مرکز تحقیقات مخابرات،
 برق  ،توزیع برق مازندران ، برق منطقه اي زنجان، پیشگامان ، وبکو ، مشانیر ، برق منطقه اي تهران، توزیع برق سمنان ، 

نطقه مآذربایجان ، برق منطقه اي سیستان و بلوچستان، برق منطقه اي گیالن ، برق منطقه اي برق   فارس ، منطقه اي
توزیع  برق منطقه اي یزد. بهینه سازان توس ، انرژي پاك ، نفت و گاز پارس، برق منطقه اي اصفهان ،   مازندران،اي 

، توزیع برق خوزستان، پتروشیمی اراك ،   خراسان ، ترانسفورماتور پارسمنطقه اي اندیشمند ، برق   تهران بزرگ ،
 برق وزارت نفت ،   ، برق منطقه اي کرمان ،  رق اصفهانمهندسین دانشمند ، توزیع ب  نامداران،  ایستا نوآوران نیرو ،

 انتقال نیرو شمال (تانش)  نگهداري ایران ( متنا ) ، تعمیرات  مرکز تعمیر و  آصا ، متانیر ،
  پر کرده اندفرم عضویت حقیقی در سازمان را نفر   28:  تعداد متقاضیان عضویت حقیقی در سازمان  -3-3
 : در سازمان حقوقی تعداد متقاضیان عضویت  -3-4

 نفر 29ه اند : پر کردرا افرادي که فرم در خواست عضویت حقوقی 
 شرکتهاي متقاضی عضو حقوقی سازمان:از جمله  -3-5

مرتضوي  ( دکتر خراسان برق سرمی، ا فردي مهندس) تانش(  شمال نیرو انتقال  تعمیراتبرق آصا( مهندس جوکار) ، 
( 
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 : سازمان از اي حرفه خدمات دریافت درخواست - 3-6
  آریاجم، و  انرژي سازان مبینشرکت هاي       

 : درصد مراجعین به غرفه بر حسب مقطع تحصیلی -3-7
 نفر 88 کارشناسینفر ، 42 ارشد دانشجوي و ارشد نفر ،کارشناسی 2 دکتري نفر ، دانشجوي 8دکتري     

 

 

 مراجعین به غرفه سازمان :  کار سابقه  -3-8
 سال 2ن ( بدون سابقه کار) یا حداقل کمتری و سال  43 سابقه بیشترین 

 کنفرانس برق : و سوم نمایشگاه -دوم  -تعداد مراجعین در روز هاي اول  -3-9
  نفر 39 ، و روز سوم  38نفر، روز دوم  63روز اول  تعداد افراد بازدید کننده موثر از غرفه سازمان : 

 سازمان : بازدید کننده از غرفهنام شخصیت ها و مقامات  -3-10
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 مهندس مهاجري ، معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

 
 مدیر عامل شرکت توانیر مهندس کردي  ،

 شوراي عالی انقالب و رییس هیئت بازرسی و نظارت  دکتر غفوري فرد استاد تمام دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر
 فرهنگی

 
 

  برق تهران بزرگ نیروي توزیع مدیرعامل،   هاشمی  مهندس
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 دکتر وکیلیان ریاست دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
 

 گردهمایی شرکت هاي داخلی سازنده تجهیزات حفاظتی و کنترلی  -4

) ، با حضور مدیران  IPCEOاولین جلسه کمیته سازندگان تجهیزات حفاظتی سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل ( 

، در محل غرفه این سازمان ، در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق  14آبان ، ساعت  17عامل این شرکت ها ، در تاریخ 

اینکه آقایان مهندسین کالنتري ( مدیر عامل شرکت ریز موج طوس الکتریک ) ، و  پیگرداین جلسه  تشکیل گردید .

، و با تشویق آقاي مهندس کیوان  )شرکت محور آزماي فارسه و معاونت فنی مهندس مجید حداد ( عضو هیئت مدیر

درخواست اجتماع سازندگان داخلی عراقی ( معاونت فنی و بازرگانی شرکت همیان فن ) در زمان برگزاري کنفرانس برق 

 تجهیزات حفاظتی را داشتند ، در مکان و زمان فوق الذکر برگزار گردید.

آقایان مهندسین همتی ( مدیر عامل ) و خوش نما ( معاون فنی ) شرکت مهندسی پردیسان ( از حاضرین در جلسه 

اصفهان ) ، آقاي مهندس کالنتري ( مدیر عامل شرکت ریز موج طوس الکتریک ) ( از مشهد ) ، آقایان مهندسین اوجی 

پیشرو ) ( از شیراز ) ، و  پارسیان زپردا ( مدیر عامل شرکت محور آزماي فارس ) و منافی ( مدیر عامل شرکت انرژي

معاونت فنی و بازرگانی شرکت همیان فن ) ( از تهران ) ، با هماهنگی آقاي مهندس مصطفی آقاي مهندس کیوان عراقی (

 قلم چی ( رئیس کمیته اجرائی سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل ) بودند.

و ساختار آن ، که توسط رئیس کمیته اجرائی سازمان مطرح شد و اهداف  IPCEOپس از شنیدن مطالبی درباره سازمان 

کردند . مقرر شد جلسه آتی این مجموعه ، در تاریخ  مطرح را مطالبیحاضرین نسبت به هدف گذاري آینده این تجمع ، 

تشکل جهت تعیین اهداف این  –صبح ، در محل پژوهشگاه نیرو ، مرکز رویش ، سالن اجتماعات  10، ساعت  95آذر  15

 ، تشکیل گردد. IPCEO، در زیر مجموعه سازمان  
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 برق صنعت نمایشگاهشانزدهمین  در IPCEO سازمان حضور نتایج -5

، }(روبروي غرفه تولیدي سامان المپ)  513در غرفه شماره  { (IPCEO)غرفه سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل 

/  در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ( نمایشگاه بین المللی تهران ، خ سئول ، درب جنوب غربی ، پارکینگ  38Aسالن 

 ) قرار داشت A38غربی ، سالن 

 

 :ارائه میگرددبشرح زیر ،  IPCEOمراجعین به غرفه سازمان پیرامون طالعات جمع بندي شده ا
 : و تحویل داده اند -اي را در غرفه تکمیل تعداد نفراتی که فرم تعیین صالحیت حرفه   -5-1

 عدد بود .  9 در محل غرفه  فرمهاي پر شده صالحیت حرفه اي
 : مراجعین به غرفه -فراوانی سمت سازمانی  -5-2

 بودند مدیر عاملتن  14
 : تعداد متقاضیان عضویت حقیقی در سازمان -5-3

 نفر 115تعداد متقاضیان ثبت نام کرده 
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 : مراجعین به غرفه بر حسب مقطع تحصیلی تعداد -5-4
 نفر را شامل می شدند. 1دکترا نفر ،  21ارشد  نفر ، کارشناسی 93کارشناسی 

 :   کار سابقهمراجعین به غرفه بر حسب  تعداد  -5-5
سابقه ، نفر  65 -نفر  9 ، تا پنج سال -نفر  2 ،سال 20تا  15 - نفر 26 ،سال 15تا 5  - نفر 13، سال 20سابقه باالي 

 نامعلوم
:  ، در  تاریخ دائمی مهندس به -مهندسی حفاظت و کنترل الکتریکی نظام قانون الیحه  نویس پیش مجدد ارسال -6 

25/08 /1395 

 جناب آقاي مهندس علیرضا دائمی

 معاون محترم برنامه ریزي و امور اقتصادي وزارت نیرو

 "قانون نظام مهندسی حفاظت و کنترل الکتریکی  "الیحه موضوع :پیگیري به جریان انداختن پیش نویس 

 ،در طبقه همکف سالن خلیج فارس  ˛ 18/08/1395سالم علیکم . احتراما پیگرد مذاکره حضوري با جنابعالی در تاریخ 

و اعالم آن مقام محترم نسبت به ارائه مجدد این پیش نویس( مورد  ˛در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 

دبیرخانه مرکزي وزارت نیرو )  به دفترتان ، موارد زیر به استحضار  56823به شماره نامه  4/9/1393ارائه در تاریخ  

 میرسد:

ه و نیز مشاور محترم آن پس از ارجاع پیش نویس الیحه مذکور و ارجاع آن مقام محترم به دفتر مجامع آن وزارتخان

معاونت ، طی جلساتی که با آقایان دکتر امانی و مهندس خدارحمی داشتیم ، در نهایت بعلت اعالم متوقف کردن لوایح 

نظام مهندسی توسط رئیس جمهور سابق ، پیگیري ارسال الیحه قانونی این سازمان در کمیته زیر بنایی هیئت محترم 

 متوقف گردید .  ˛دولت 

راجعه به آقاي دکتر کاتب ( عضو هیئت رئیسه مجلس ) و آقاي دکتر حیدري ( نماینده مردم تهران در مجلس ) در با م

سال جاري ، و اعالم راه حل پیگیري توقف موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوري ، طی تماس با آقاي محمود عدالت 

هیچگونه مستندي عاونت حقوقی مذکور ، اعالم شد که منش ( شاغل در نهاد ریاست جمهوري ) و پیگیري ایشان از م

 .   بر توقف لوایح نظام مهندسی توسط رئیس جمهور سابق وجود ندارد 

بپیوست  ˛ "قانون نظام مهندسی حفاظت و کنترل الکتریکی  "بدینوسیله مجددا یک نسخه از متن پیش نویس الیحه  

مائید از مراحل پیشرفت تصویب این قانون و در صورت نیاز ارائه نامه ارسال می دارد. لذا خواهشمند است دستور فر

 - 22965180دفترتان با شماره تلفن  ˛دفاعیه توسط اینجانب به نمایندگی از سازمان در مراجع مربوطه 

 تماس حاصل نمایند. ˛    09205481525
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 برق صنعت سندیکايدبیر  -الدین غیاث مهندس آقاي از نامه تشکر -7

 آقاي مهندس غیاث الدینجناب 

 دبیر محترم سندیکاي صنعت برق

 موضوع : تقدیر و تشکر

 با سالم 

احتراما باطالع میرساند غرفه اي در ساختمان فناوري پژوهشگاه نیرو ، نمایشگاه جانبی سی و یکمین کنفرانس  

 ‘، این تشکل حرفه اي غیر دولتی  (IPCEO)جهت معرفی سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل ، بین المللی برق 

 گذاشته شد .، با حمایت آن سندیکاي محترم دراختیار مردم نهاد و دانش بنیان

در جهت  یاري رساندن به سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل  ٬لذا بدینوسیله از همکاري بیدریغ شما و همکارانتان 

در آینده نیز از حمایت هاي سندیکاي صنعت برق ،  بهره مند  نهایت تشکر و قدردانی بعمل می آید . امید آن که ،

 مصطفی قلم چی                                                                                                                         گردیم.

 رئیس کمیته اجرایی سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل      

 " کاربردي نگاه در –برق شبکه اتوماسیون و کنترل ، حفاظت مهندسی"  کتاب مشخصات -8

 عنوان کتاب : -8-1

 در نگاه کاربردي –کنترل و اتوماسیون شبکه برق ٬مهندسی حفاظت  

 هدف از تدوین کتاب : -8-2

، مدیریت دانش ، ثبت و جمع آوري تجربیات و دانش مهندسین داخل کشور در حوزه مهندسی حفاظت  -

 کنترل و اتوماسیون

به ترتیبی که یکی از منابع اصلی ، تولید منبع و مرجع عام این حرفه براي دانشجویان و مهندسین  -

 آزمون تعیین صالحیت فنی مهندسین حفاظت خواهد شد.

  IPCEOمعرفی غیر مستقیم محصوالت و خدمات شرکت هاي عضو حقوقی سازمان  -

وردن هدایاي شرکت ها جهت در اختیار گذاشتن به میهمانان فنی بعنوان فراهم آ ،تولید کتابی علمی -

و یا مشتریان آینده آن شرکت جهت ارسال پستی به ، خاص مورد مراجعه در غرفه نمایشگاهی آنان 

 آنان 

 میباشد. GE Areva٬ GEC٬کتابهاي تهیه شده توسط شرکت هاي ، الگوي تدوین این کتاب  -
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 پدید آورندگان : -8-3

می باشد. بدین خاطر نام سازمان و  سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترلاثر متعلق به  -8-3-1

 سرپرست نویسندگان بر روي جلد کتاب آورده میشود.

 مدیر پروژه و سرپرست نویسندگان : مهندس مصطفی قلم چی -8-3-2

اعضاي موسس ( اهل قلم  ) سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل بوده  ٬مولفین کتاب  -8-3-3

به همراه شرکت هاي عضو حقوقی  ٬ه شده این حرفه در صنعت برق می باشند که از مجربین شناخت

 را تشکیل میدهند.  ، و سازندگان داخلی تجهیزات سیستم حفاظتیدر این سازمان 

 مشخصات کتاب :  -8-4

روان  ،مطالب کتاب کاربردي بوده و نتایج تجربیات و دانش مولفین کتاب را در بر می گیرد. تالش خواهد شد که متون  

به کتابهاي مفید موجود در بازار ، مختصر و مفید باشد و جهت اطالع بیشتر خواننده ، قابل فهم براي گروه مخاطبین  –

 کتاب ارجاع داده میشود.

 سرفصل هاي کتاب: -8-5

برخی از فصل هاي کتاب ، بشرح زیر سرفصل هاي آن تعیین شده است . نیاز است خوانندگان محترم جهت           

یل این سرفصل هاي اعالم شده ، اظهار نظر خود را بطور مکتوب به ایمیل سازمان به آدرس تکم

IPCEO@CHMAIL.IR  .ارسال نمایند 

 : "حفاظت توزیع نیرو  "فصل  –سرفصل هاي   -8-5-1

 کیلو ولت ) می باشد. 33این مبحث مربوط به حفاظت تجهیزات فشار ضعیف ( سطوح ولتاژي یازده تا 

 فیوزها -1

 فوزیبل -1-1

 فیوز کات اوت -1-2

 مباحث خاص ترانس هاي جریان و ولتاژ سطح توزیع ، و نحوه استفاده آنها -2

 رله هاي حفاظتی -3

 انواع رله ها - 3-1

 حفاظت ترانسفورماتورهاي توزیع – 3-2

 حفاظت شبکه توزیع ( خطوط هوایی و شبکه زمینی ) – 3-3

 ) DGحفاظت تولید پراکنده (  – 3-4
 کلیدهاي حفاظتی -4

 
 

mailto:IPCEO@CHMAIL.IR
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 ریکلوزرها -4-1

 سکشناالیزر -4-2

 ) LBSکلید قطع کننده زیر بار (  -4-3
 ) CBبریکر (  -4-4
4-5- M.o.f.  

 هماهنگی رله ها و تجهیزات حفاظتی در سطح توزیع نیرو  -5

شرکت توزیع نیروي برق استان تهران ، با حضور  2، در محل ساختمان شماره  24/06/1395در جلسه اي به تاریخ 

لطفیان و شیرخانی به نیابت از مهندس اردکانی ، مهندس کیوان عراقی ( شرکت همیان فن ) ، مهندس آقایان مهندسین 

 مصطفی قلم چی ، با دریافت نظر آقاي مهندس جواهري ( شرکت پارین کنترل ) ، موارد فوق تدوین گردید.

 

 : فصل تست و راه اندازي -سرفصل هاي   -8-5-2

 ها جهت شروع کارمطالعه اولیه مدارك ، مستندات و نقشه  -1

 کنترل مدارها مطابق نقشه ( اهم چک ) -2

 ) cvt;ct;ptتست ترانس هاي حفاظتی و اندازه گیري (  -3
 کنترل درستی ارتباطات بین دستگاه ها ، وسایل ، رله ها ، تجهیزات ، ترانسها و .... -4

ستی طرح ( کنترل و تست عملی مدارات و عملکرد اجزاء سیستم جهت اطمینان از صحت عمل آنها و در -5
 فانکشن تست ) ، کنترل منابع تغذیه

 ) event ; DCSکنترل تمامی سیگنال هاي آالرم ، اینترالك ، اسکادا ، ثبات (  -6
 تست رله هاي حفاظتی -7

 تنظیم گذاري رله هاي حفاظتی -8

 تنظیم صورت جلسه برقدار کردن تجهیزات ( پست ) –برقدار کردن تجهیزات  -9

 کنترل مقادیر زیر بار   -10

 کننده متن : آقاي مهندس دباغ کاخکی تدوین 

 

 : "تعمیر و نگهداري  "فصل  –سرفصل هاي   -8-5-3

 هدف از برنامه هاي نگهداري و تعمیرات -1

 و ...  PM  ،CMروشهاي متداول براي برنامه ریزي عملیات نگهداري و تعمیرات ، شامل  -2

 معیارهاي انتخاب روش نگهداري و تعمیرات -3
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 تعمیراتالزامات برنامه هاي نگهداري و  -4

 ارزیابی اقدامات انجام شده و اصالح روش -5

 ارتباط عمر و نحوه بهره برداري تجهیزات با وقوع حوادث و ایجاد عیوب در آنها -6

 روشهاي تحلیل نتایج آزمایشات و گزارشات عیوب و نتیجه گیري -7

 مطالب مورد نیاز جهت کارشناسان حفاظت و کنترل در حین عملیات تعمیر و نگهداري: -8

 لعمل هاي ایمنی کار و اقدام به آندستورا -8-1

 شناخت مانور تجهیزات پست مورد نظر در حد نیاز -8-2

 دستورالعمل هاي تست رله هاي حفاظتی -8-3

 دستورالعمل هاي تست مدارات حفاظتی ، کنترلی و اینترالك ها -8-4

 تنظیم نتایج تست و تهیه گزارش کار -8-5

 تلفتحلیل هاي اولیه و مقایسه اي نتایج تست رله ها در ادوار مخ -8-6

 تدوین کننده : آقاي مهندس مجید خدامی         

 

 : فصل اتوماسیون توزیع -سرفصل هاي  -8-5-4

 نرم افزار برداشت اطالعات ، ثبت و آنالیز داده ها -1

 کلیات و نوع نرم افزار -1-1

 قابلیت ها و محدودیت هاي نرم افزارهاي موجود در کشور -1-2

 ارتباط نرم افزار با تجهیزات ( بستر ارتباطی ) -2

 بستر ارتباطینوع  -2-1

 تعریف انواع بستر ارتباطی -2-2

 فرصت ها و چالشهاي انواع بسترهاي ارتباطی -2-3

 Modbus  ،DNP3پروتکل   -3

 مفاهیم -3-1

3-2- Packet data 

مطالب فوق در جلسه اي با حضور آقایان مهندسین شیرخانی ( به نیابت از آقاي مهندس اردکانی ، توزیع نیروي  

( اندیشمند شمالغرب ) ، جواهري ( پارین کنترل ) ، کیوان عراقی (  برق استان تهران ) ، حجتی پرست و حسنلو

، در محل غرفه سازمان  4/8/95) ، در تاریخ  IPCEOهمیان فن ) ، مداحی ( آیندگان صنعت سپاهان ) ، قلم چی ( 

نمایشگاه جانبی سی و یکمین کنفرانس برق ، جمع بندي شد. آقایان مهندسین  –نظام مهندسی حفاظت و کنترل 

 اباذر میرزایی ، مسکین خدا ، پذیرایی و دکتر شهریاري بعنوان ناظر در جلسه حضور داشتند. 
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 : "تحلیل حوادث شبکه برق  "فصل -سرفصل هاي   - 8-5-5

 حوادث مشابههدف از این فعالیت : جلوگیري از تکرار این حادثه و 

 سرفصل ها :

 تعاریف اصطالحات کاربردي این مبحث -1

 پیش نیازهاي تحلیل حادثه : -2

 بار شبکه  –وضعیت تجهیزات شبکه قبل از وقوع حادثه ( در محدوده حادثه )  -2-1

 میزان گستردگی حادثه ) –شناسایی حادثه ( دریافت اطالعات از مراکز کنترل شبکه  -2-2

 فنی انتقال ، شرکت هاي برق منطقه ايدریافت اطالعات کامل از دفتر  -2-3

 مراحل تحلیل حادثه : -3

بررسی اطالعات دریافتی و شناسایی ترتیب خروج تجهیزات از شبکه ( ثبات ، عملکرد رله ها ، تنظیم  -3-1
 رله ها ، پیکره بندي )

 تکمیل اطالعات حادثه و پر کردن اطالعات ناقص این تحلیل حادثه ( با مقایسه اطالعات ) -3-2

 دثه بر اساس مستندات و شواهد موجودبررسی حا -3-3

 علل بروز حادثه -3-4

 علل گسترش حادثه  -3-5

تعیین صحت یا عدم صحت عملکرد سیستم هاي حفاظتی ( تنظیم نادرست رله ( ها ) ، پیکره بندي  -3-6
 Blockingنادرست رله هاي حفاظتی ، انجام نشدن کامل تست هاي راه اندازي رله ها ، شناخت شرایط الزم براي 

  حفاظتی و نیز انجام بازبست رله ) رله هاي
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 نتایج تحلیل حادثه : -4

 شناسایی ضعف شبکه برق و علل بروز حادثه -4-1

 پیشنهادات و اقدامات مورد نیاز براي اصالح نقاط ضعف سیستم  -4-2

 

 تدوین کنندگان متن فوق : 

 آقاي مهندس عابد رشیدي -

 خانم مهندس نعمت اللهی ( متانیر ) -

 موج توس الکتریک )آقاي مهندس کالنتري ( ریز  -

 آقاي مهندس قلم چی ( سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل )  -

در نمایشگاه جانبی سی و   IPCEO، غرفه سازمان  16لغایت  14ساعت  – 1395آبان  5زمان و مکان جلسه :  

 یکمین کنفرانس برق ( پژوهشگاه نیرو )

 

 : "نظارت بر پروژه هاي حفاظتی  "فصل  –سرفصل هاي   -8-5-6

 تمهیدات اندازه گیري مقاومت شبکه زمین -1

 بررسی انطباق اجراي تجهیزات مصرفی مربوط به وسایل حفاظتی با نقشه هاي تائید شده -2

 بررسی مشخصات تابلوهاي حفاظت و کنترل با مشخصات فنی و اعالم نظر -3

 ) ، پس از نصب (contact resistanceدریافت تائیدیه سالمت مقاومت تماس  -4

 اره مربوطه کابل ها و سر سیم هاکنترل پالك شم -5

 وایرینگ چک ( ترانس هاي جریان و ولتاژ ، ترانس قدرت ، بریکرها ، سکسیونرها ، موجگیر ، برقگیر ) -6
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 راستی آزمایی تنظیمات رله ها با محاسبات انجام شده -7

 بررسی عملکرد صحیح رله هاي حفاظتی موجود بر روي ترانسفورماتور قدرت -8

 ترانس جریان بوشینگی ترانسفورماتور قدرتبررسی عملکرد صحیح  -9

 انجام تست هاي تجهیزات حفاظتی داخل محوطه -10

) و کنترل اتوماتیک (  conventionalانجام تست هاي مدارهاي تریپ و آالرم ( پست معمولی (  -11
DCS (( 

 حضور در انجام تست رله هاي حفاظتی ، ثبات حوادث -12

 ) pre commissioningنظارت بر عملیات پیش راه اندازي (  -13
 نظارت بر انجام راه اندازي  -14

 تدوین کننده : آقاي مهندس مزرعه کشانی 

 

 : "حفاظت انتقال نیرو "سرفصل هاي ، فصل   -8-5-7

 مفاهیم اتصال کوتاه ، پخش بار ، پایداري شبکه -1

 نقشه خوانی و تسلط به مدارات تک خطی و فرمان -2

 ) IEEEمعرفی شماره گذاري تجهیزات و رله هاي حفاظتی ( استاندارد  -3
 مالحظات ایمنی کار در شبکه برق ( خط انتقال ، پست انتقال نیرو ) -4

 شناسایی سیستم انتقال نیرو ( شناخت تجهیزات سیستم ، سیستم زمین ) -5

 LVAC  ،LVDCپیکره بندي  -6

 تاه ، .... )شناسایی محدودیت هاي سیستم ( بار ، سطح اتصال کو -7
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 ، اسکادا ، الین تراپ ، فیبر نوري ) PLCحفاظت خط انتقال نیرو ( انتقال داده هاي مخابراتی ،  -8

 کلید قدرت -9

 حفاظت ترانسفورماتور ، راکتور ، خازن -10

 قابلیت اعتماد عملکرد صحیح تجهیزات -11

موارد فوق الذکر در جلسه اي با حضور آقایان مهندسین هاشم دوزبخشان ، حسن محمودیان ، جواهري ، پذیرایی  

و قلم چی ، در محل غرفه سازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ، در تاریخ 

دا ( رئیس سابق دفتر فنی شبکه توانیر آقاي مهندس مسکین خ تدوین شد. 16لغایت  14از ساعت  16/08/1395

   ) در این جلسه غایب بودند.

 

 : "حمل و نصب تجهیزات حفاظتی  "جلسه تدوین فصل   -8-5-8

مهندسی حفاظت ، کنترل و اتوماسیون شبکه "کتاب   "حمل و نصب تجهیزات حفاظتی  "سومین جلسه تدوین فصل 

، در محل شرکت توان گستر دقیق ، با حضور آقایان مهندسین نوبختی ( از شرکت فرانیرو ) ،  "در نگاه کاربردي –برق

سقائی ( از شرکت  توان گستر دقیق ) ، مرتاض هجري ( از شرکت پویا پر توان ) ، پذیرایی ( از شرکت پارس قدرت آسیا 

) ، در  IPCEO) ، دکتر شهریاري ( دبیر کمیته اجرائی سازمان ) ، قلم چی ( طراح و سرپرست نویسندگان کتاب مذکور 

 تشکیل گردید. 18لغایت  16، از ساعت  1395آبان  23تاریخ 
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در این جلسه مسئول تدوین و جمع بندي مطالب این فصل ، به اتفاق آراء ، آقاي مهندس پذیرایی تعیین شدند. همچنین 

 حث نصب ، به تجهیزات حفاظت و کنترلی به تصویب رسید.سرفصل هاي این فصل و نیز محدود شدن مبا

 برگزار خواهد گردید. 16، در ساعت  95آذر  14جلسه آتی این فصل ، در  

*************************** 

  مقاله فنی: (پیوست)

 همراه با سیستم رلیاژ قطارهاي ترنست، آشنایی با ژنراتور و تجهیزات حفاظتی و کنترلی آن 

 مهندس حسین فروتنتالیف : 

 ) 1395مرداد شرکت رجا (نگهداري و تعمیرات قطار هاي خودکشش ، کارخانه   برق و تهویهکارشناس          

*************************** 

 مباحث عمومی :

 توصیه هایی براي حفظ و ارتقا سالمتی

 توصیه هاي مهم براي کاهش فشار خون

مبتال به فشارخون، از بیماري خود آگاه نیستند، توصیه بر کنترل منظم آن وجود دارد، از آنجایی که بسیاري از افراد 
سر و صدا وجود داشته باشد، بدون آن که  تواند براي سال ها بیهاي خون، می زیرا این بیماري مانند باال بودن چربی

گردد و امید است وار در زیر مطرح می صیه هیچ گونه عالئمی را در شخص مبتال بروز دهد. از این رو مواردي به شکل تو
 :با به کاربندي این موارد، به حل مشکل باال بودن فشارخون بپردازید

کنم. یک لیوان آب میوه ي رقیق شده با اندکی سالم و گوارا را به میزان قابل توجهی در روز توصیه می   آب مصرف -1
 .شودها می منی و ترمیم سرخرگ، موجب بهبود عملکرد دستگاه ای C پودر ویتامین

ها و مواد کربوهیدراتی تهیه شده از آردهاي سفید و بدون سبوس (تصفیه شده) را به حداقل برسانید و مصرف نان -2
 .به خصوص حاوي سبوس جو دو سر استفاده کنید  دارهاي سبوسنان از

 ها راها و شیرینیها، مربا، ژله، شکالت، کیکشابههاي تهیه شده از آنها مثل نومصرف قند و شکر و سایر فرآورده -3
 .محدود یا حذف کنید
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وعده میوه و سبزي و دو وعده لبنیات مصرف می  4تحقیقات ثابت کرده است که کودکان پیش دبستانی که هر روز  -4
و  حمله ي قلبی، سکته تري نسبت به سایر افراد دارند و در اصل احتمال ابتال به کنند، در نوجوانی فشار خون پایین

 .شوند، بیشتر استکننده در افرادي که زودتر به فشار خون مبتال می سایر بیماري هاي ناتوان 

 .سعی کنید غذا را کامل بجوید و حتمًا غذاي خود را در محیطی آرام و به دور از استرس و تشنج میل فرمایید -5

 .سرد، اعمال هضمی را بهبود بخشید با اجتناب از مصرف غذاهاي خیلی گرم یا خیلی  -6

 .نوشیدن هر نوع نوشیدنی را با غذا و در کنار غذاي اصلی به دلیل تداخل در هضم محدود کنید  -7

هاي بسیار باال و یا با مدت زمان طوالنی تهیه می از مصرف غذاهاي سرخ کرده یا غذاهایی که در درجه ي حرارت  -8
هاي آشپزي عاملی در باال بردن فشار داشته باشید، استفاده ي چند باره از روغن شوند، خودداري کنید و به خاطر

 .خون است

ها هستند، مثل انواع ها و غذاهاي فرایند شده که حاوي مقدار زیادي نمک و ادویهاز مصرف مواد حاوي افزودنی  -9

 .اي جدًا خودداري کنیدهاي کارخانه ها و چاشنیسوسیس و کالباس، غذاهاي کنسروي، شورها، ترشی

ننوشید و به جاي آنها از   چاي ساعت پس از صرف غذا 1و شکالت را بسیار محدود کنید و تا   قهوه چاي،     -10
 .هاي گیاهی (مثل گل گاو زبان) استفاده کنیدکردنیها و دمچاي

توانید از سبزیجات تازه یا خشک، مصرف نمک و غذاهاي ُپر نمک و ادویه بپرهیزید. به جاي نمک می از      -11
 .و پیاز و آب لیموي تازه استفاده کنید  سیر دارچین و...)، پودر -جات مفید (زردچوبهادویه

ي غذایی حذف کرده و به جاي  هاي جامد را از برنامهها و روغنموادي مثل کره، خامه، مارگارین، دنبه، سس     -12
 .ماهی استفاده کنید هاي گیاهی مایع و روغنروغن -آنها از روغن زیتون

توانید از آنها در رژیم غذایی شماري هستند. می هاي گیاهی مثل گردو حاوي موادمغذي بی و دانه  هامغز     -13
 .کندو مقوي کردن آنها کمک شایانی می  روزانه بهره ببرید. استفاده از آنها در ساالدها به خوش طعم

 .هاي قرمز سعی کنید از گوشت سفید استفاده کنیدبار در هفته ماهی بخورید و به جاي گوشت 3حداقل      -14

کند، استرس و  بپرهیزید، زیرا یکی از عوامل باال بردن فشار خون که بسیار سریع هم عمل می  استرس از     -15
 .عصبانیت است

 
 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=638
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=638
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وقفه بیشترین فشار را بر هر روز زمانی را براي استراحت در نظر بگیرید و به خاطر داشته باشید، کار کردن بی  -16
ها را روي هم سالمتی شما وارد خواهد آورد. حتی اگر عادت به خوابیدن در میانه ي روز ندارید، براي دقایقی چشم

 .گذاشته و به استراحت بپردازید

هاي مناسبی براي پایین آوردن فشار خون به شمار می سواري ورزش?روي، شنا، دوچرخهپیاده  هایی مثل:ورزش -17
 .دقیقه ورزش کنید 30بار در هفته و هر بار حداقل  3آیند. بنابراین حداقل 

 .و... به جاي نمک استفاده کنید  کنجد از گلپر، آویشن، نعناع خشک، -18

 .زندگی خود حذف کنید ي را به طور کامل از برنامه سیگار -19

هاي اي ارائه شده گامی مؤثر در جهت کاهش فشار خون و از بین علل ابتال به بیماريامید است با راهکارهاي تغذیه 
 .قلبی و عروقی بردارید و جاده ي زندگی را با همواري بیشتري طی کنید

شار خون می د عواملی که باعث باال رفتن ف  :شون

 :استرس *

ا گیریم، بدن ما فعالیت خود رالعاده، اعم از تغییر موقعیت، اضطراب، عصبانیت و... قرار می ه در وضعیتی فوق هنگامی ک
ترین آنها، آزاد شدن هورمون آدرنالین از غدد فوق کند که یکی از مهم با یک سري تغییرات سریع داخلی تنظیم می

ن عروق به کمک یک سري ترشحات دیگر، منجر به باال رفتن کلیوي است که با افزایش تعداد ضربان قلب و تنگ کرد
 .شودفشار خون و رسیدن خون اکسیژنه به عضالت و مغز می 

 :نمک *

باالست، بیشتر است. مصرف نمک زیاد   مصرف نمک ثابت شده است که شیوع فشار خون باال در مناطقی از جهان که
فشار خون در سنین باالتر خواهد شد. محدود کردن نمک در سال هاي اي براي باال رفتن  از دوران شیرخوارگی پایه

 .شودبعدي براي بازگرداندن فشار خون به سطح مناسب کافی نیست و کمی منجر به بهبودي می 

میلی گرم سدیم است که این مقدار معادل کل مقدار مصرفی توصیه شده ي  2300یک قاشق چاي خوري نمک حاوي 
 .دهد روزانه را تشکیل می

 :سیگار *

یابد و علت آن نیز، آزاد شدن متر جیوه افزایش می میلی  25با اولین پک به سیگار یا پیپ، فشار خون سیستولیک تا 
 .آدرنالین است
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 ها):شدن دیواره رگتصلب شرایین (سخت  *

عروق است و به دنبال تصلب شرایین علت اصلی پرفشاري مزمن خون است که عامل شروع آن، آسیب به جدار داخلی 
 .دهدرسوب کلسیم، کلسترول و فیبرین و... در جدار عروق رخ می 

 چاقی: *

تر است. دو برابر افرادي که اضافه وزن ندارند و در محدوده وزن طبیعی هستند، شایع   افراد چاق، فشار خون باال در
 کند. مک میدر این موارد، کاهش اندك وزن نیز به پایین آوردن فشار خون شما ک

*************************** 

 

  به شرکت ها IPCEOخدمات مورد ارائه سازمان 

 

   معرفی مهندسین حرفه اي با صالحیت حفاظت و کنترل ، توسط سازمان، جهت  جذب نیرو و استفاده از  -
 خدمات این مهندسین به واحد هاي متقاضی 

حفاظت و کنترل ، با همکاري شرکت هاي عضو حقوقی ارائه مشاوره و خدمات فنی مهندسی در حوزه  -
 سازمان

 مدیریت دانش و تبلیغ غیر مستقیم محصوالت حفاظت و کنترل ، تولید داخل -

 

 

 به اشخاص حقیقی IPCEOخدمات مورد ارائه سازمان  

 

 تعیین صالحیت حرفه اي آنان در رسته هاي مختلف حفاظت و کنترل -

 در شرکت هاي فعال صنعت برق فراهم کردن امکان دوره کارآموزي -

 معرفی نفرات حرفه اي با انگیزه به شرکت ها ، جهت جذب آنان   -
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 نمونه کارت صالحیت حرفه اي :

 

 )            IPCEOسازمان نظام مهندسی حفاظت و کنترل (                                  

 کارت صالحیت حرفه اي حفاظت و کنترل        

 ***                                                                                                            -******  -شماره ملی :  *            

 نام و نام خانوادگی  : میر جواد عابد رشیدي            

 مهندسی )سطح حرفه اي : استاد حرفه اي ( رتبه یک             

 رسته ( هاي ) شغلی مجاز : محاسبات ، تعمیر و نگهداري            

 الکترونیک برق مهندسی کارشناسی:  تحصیلی مدرك             

 سال    3مدت اعتبار :         24/07/1395تاریخ صدور :              

 : مصطفی قلم چی  IPCEOش  و مهندسی حرفه اي و آموز ،  رئیس کمیته هاي اجرائی             

 

***************************    

 کنترل و حفاظت مهندسی نظام سازمان نه شماره مه هناگا

 1395ماه آذر : الکترونیکی نشر تاریخ                   حکمت                                                          : نشریه نام

 میرزایی اباذر مهندس :    عمومی روابط مسئول                             چی قلم مصطفی مهندس :  مسئول مدیر

 سیادتی احمد سید مهندس :           سردبیر

  لطفا پیشنهادات ونقطه نظرات ارزشمندتان را به آدرس الکترونیکی نشریه سازمان ( ذیل) ارسال نمایید. -
IPCEO@chmail.ir 
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	عواملی که باعث بالا رفتن فشار خون می شوند:
	* استرس:
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	* سیگار:
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