
  

 

 E.P.I.Lسوابق فعالیت و رزومه کاري آزمایشگاه مرجع 
 ردیف شرکت تاریخ خدمات ارائه شده

o  آزمون هاي تایپ تست شینه هاي طرح بهینه سازي نیروگاه
 مرحله 3در   شهید عباسپور

o  طراحی و تجهیز اولین آزمایشگاه آکرودیته سیکل حرارتی
(Thermal Cycle) هاي گازي، هاي نیروگاهبراي شینه
هاي گرمایش و اي و ... که تحت استرسبرقابی، تلمبه ذخیره

 گیرند.سرمایش شدید قرار می

o  طراحی و تجهیز اولین آزمایشگاه آکرودیته تحمل ولتاژي
(Voltage Endurance) هاي نیروگاهی که شبیهشینه براي-

هاي پیچها و سیمیافته شینهسازي شرایط پیرسازي شتاب
سازي دمایی و اثرات ژنراتور تحت ولتاژ افزایش یافته و مدل

 کند.حرارتی ژنراتور را دنبال می

91-93 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
1 

o  اندازه گیريPD ساخت شرکت  شینه نمونهELIN 

o  تست انجامPD  در مرحله اول براي ژنراتورهاي نیروگاه کل
 دار کردن واحدهاي نیروگاهی شناسنامه

o  انجام تست ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) کل
دار کردن  ژنراتورهاي نیروگاه در مرحله اول براي شناسنامه

 واحدهاي نیروگاهی

o  انجام تستPD  در مرحله دوم براي بررسی روند افزایشی
PD رهایی که مشکل و ضعف عایقی عمده داشتهدر ژنراتو-

 اند.
o گیري پیشنهاد اقدامات اصالحی براي یکی از واحدها و اندازه

PD  پس از اقدامات اصالحی 
o هاي حالت گذرا و سوئیچینگ در سطح انجام آزمونkV 400 

 2 3سد و نیروگاه کارون  92-97



  

یابی مشکالتی که رله نیروگاه براي عارضه T.O.Yدر 
 بود.دیفرانسیل یکی از خطوط با آن مواجه 

o گیري اندازهPD آنالین تعدادي از واحدها 
o گیري هاي کوپالژ اندازهیابی خازنپروژه تست و عیبPD 

 ژنراتورها
o  انجام تستPD  ژنراتور نیروگاه (ساخت شرکت  3درELIN 

 ) پس از انجام تعمیرات اساسی GEو 
o ژنراتور نیروگاه (ساخت شرکت  3در  انجام تست تانژانت دلتا

ELIN  وGE پس از انجام تعمیرات اساسی ( 

o  انجام تستHi-pot گیري همزمان با اندازهPD 
o گیري  مقاومت هاي الکتریکال واحد مانند اندازهانجام تست

 CPC100ها و ... با کمک دستگاه پیچرتور، امپدانس سیم
 ها با دقت باالامیکرون و سایر دستگاه

 3 نیروگاه مسجد سلیمان 96-97

o  انجام تستPD  بر روي یک واحد از ژنراتورهاي نیروگاه
 ساخت شرکت زیمنس

 4 نیروگاه دز 96

o  انجام تستPD  بر روي یک واحد ژنراتورهاي نیروگاه در
 مرحله اول

o  انجام تست تانژانت دلتا بر روي یک واحد ژنراتورهاي
 نیروگاه در مرحله اول

o  گیري هاي الکتریکال ژنراتور شامل اندازهتستانجام کلیه
 پیچ ها و ...مقاومت رتور، امپدانس سیم

o هاي جریان نیروگاهانجام تست دقت و عملکرد ترانس 
o هاي ولتاژ نیروگاهانجام تست دقت و عملکرد ترانس 

o  انجام تستPD  مجموعه ترانسفورماتور و مسیر کابلی تا
 پست نیروگاه

o  انجام تستPD  پس از انجام اقدامات اصالحی بر روي

 5 نیروگاه مارون (بهبهان) 95-96



  

 ژنراتور و ارزیابی اقدامات اصالحی انجام شده

o  واحد ژنراتور گازي و بخار  3انجام تست تانژانت دلتاي
 نیروگاه

o  انجام تستPD  واجد از ژنراتورهاي نیروگاه 2بر روي 

o نیروگاهیواحد  3هاي الکتریکال انجام تست 

 6 نیروگاه خیام نیشابور 95-96

o  انجام تستPD آفالین ژنراتورهاي نیروگاه 

o هاي کوپالژ براي تست اطمینان از صحت عملکرد خازن
 آنالین

o  انجام تستPD آنالین ژنراتورهاي نیروگاه 

o انجام تست تانژانت دلتاي ژنراتورهاي نیروگاه 

در حال عقد 
 قرارداد

اي ذخیرهنیروگاه تلمبه
 شرکت آب نیرو -بیشهسیاه

7 

o  انجام تستHi-pot AC هاي فشار قوي با طول بر روي کابل
 باال

 8 مجتمع فوالد خراسان 95-96

o  تایپ تست شینه هاي نیروگاه فوالد مبارکه آزمون هاي
 اصفهان 

o (Voltage Endurance, Thermal Cycle) 
o  آزمونHeating Cycle  2کیلو ولت بر روي  63هاي کابل 

نمونه (یکی قبل از فرآیند نصب و یکی بعد از اجراي 
هاي یابی مشکالت کابلعملیات نصب) با دیدگاه عارضه

 کننده کورهتغذیه

o  هاي فتوولتائیک مزرعه خورشیديآزمون سلولمذاکره براي 
o  دستگاه قابل حمل تست کابلارائه پیشنهاد فنی و مالی براي-

 هاي فشار قوي رزونانسی

o  هاي فشار یابی کابلپروژه پژوهشی عارضهمذاکرات براي
 قوي

 9 فوالد مبارکه اصفهان 94-97

o  انجام تستPD کیلو ولت در مرحله  33هاي بر روي کابل
 اول

 10 پتروشیمی شیراز 94-97



  

o کیلو ولت با کمک روش  33هاي تعیین محل عیب کابل
TDR  وSTDR  با دستگاهMPD600 امیکرون 

o  انجام تستPD پس از اقدامات اصالحی در مرحله دوم 
o  انجام تستPD هاي پتروشیمی در مرحله بر روي سایر کابل

 دوم
o آزمون هاي عملکردي و دقت رله هاي میکروپروسسوري 
o هاي ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژآزمون 

 11 پاالیشگاه تهران 86-88

o آزمون هاي عملکردي و دقت رله هاي میکروپروسسوري 

o ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژهاي آزمون 
 12 پاالیشگاه ري 87-88

o هاي برقهاي پستآزمون 

o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 
o آزمون ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ 

o هاي کیفیت توان و کالس دقت دستگاهاي اندازگیريآزمون 

 13 پاالیشگاه بندرعباس 87-88

o ترانسفورماتورهاي قدرت، اندازه گیري، حفاظتی ، هاي آزمون
 هاي جریان و ولتاژترانس

o تست و اندازه گیري سیستم زمین 

o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 

87-88 
نیروگاه آبی کریک یاسوج 

1-2-3 
14 

o هاي تایپ تست باسداکت نیروگاهیآزمون 
o  کیلو آمپر 10آزمون افزایش درجه حرارت 

 15 نیروگاه سیمره 92

o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 

o هاي ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژآزمون 
o آزمون ترانس هاي مصرف داخلی 

o هاي عملکردي ترانسدیوسرهاآزمون 

 16 نیروگاه لوارك 87-88

o هاي ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژآزمون 
o  آزمون هاي عملکردي و ایمنی کلیدهاي قدرت 
o هاي عملکردي ترانسدیوسرها آزمون 

 17 نیروگاه رودشور 86-88



  

o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 
o   آزمون ضریب تلفات عایقی(Tan δ) 

o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 

o 18 بعثت نیروگاه 88 هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 

o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 
o  هاي ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ آزمون 

o عیب یابی سیستم اندازگیري 
o آزمون تابلوهاي حفاظت 
o هاي پمپ هاي خالءآزمون 

 19 سیمان دلیجانکارخانه  89

o آزمون هاي تایپ تست شینه هاي نیروگاه 
o (Voltage Endurance, Thermal Cycle) 

 20 نیروگاه شهید منتظري مذاکرات اولیه

o  آزمون هاي تایپ تست شینه هاي طرح بهینه سازي نیروگاه
 شهید عباسپور و فوالد مبارکه

(Voltage Endurance, Thermal Cycle) 

 21 شرکت فن ژنراتور 94-95

o هاي ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژآزمون 
o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 
o  آزمون اتصاالت عایقی 

o عیب یابی تابلوهاي توزیع 

 22 سیمان عمران انارك 89

o هاي ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژآزمون 
o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 

o  آزمون اتصاالت عایقی 
o عیب یابی تابلوهاي توزیع 

 23 سیمان فیروزکوه 89

o  انفجار شرکت دما فینآزمون الکترو موتورهاي ضد 
o ها و الکتروموتورهاي ضد انفجارآزمون پمپ 

o  آزمونJunction Box  هاي ضد انفجار سازندگان داخلی
 مانند داریان، ماشین سازي شمال، رهورد خراسان و ...

 24 وزارت نفت 92



  

o هاي تایپ تست الکتروموتورهاي ریلیآزمون 
o هاي ژنراتورهاي تایپ تست شینهآزمون 

o هاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف و فشار متوسطآزمون 
o آزمون هاي تایپ تست ادوات اتوماسیون 

92-96 
گروه مپنا (پارس 

 ژنراتور/مکو)
25 

o هاي مربوط برداري طرحهاي تایپ تست و قبل از بهرهآزمون
 یاسوج 3-2-1به نیروگاه لوارك، نیروگاه آبی کریک 

 26 فراب 89-92

o  انجام تستPD کیلومتر 2مترو با طول باالي  هايکابل 
o یابی و تعیین محل عیب عایقی با کمک روش عارضهTDR  و

STDR 
o پیشنهاد اقدامات اصالحی 
o  انجام تستPD پس از انجام اقدامات اصالحی 

 27 قطار شهري مشهد-فراب 96

o گیري پارامترهاي خط انتقال با کمک انجام تست اندازه
که در داخل کشور تنها توسط  CPC CU1و  CPC100دستگاه 

 چند شرکت محدود قابل انجام است.
 28 نیروگاه عسلویه 97

o  آزمون کنتورها و وسایل اندازه گیري مربوط به پروژه
 بالروس

o هاي تایپ تست تجهیزات طرح برق رسانی به هزار آزمون
 روستاي سریالنکا

o  ارائه خدمات نشانEPIL COR 

o  هاي کشور عراقروگاهنیخدمات آزمون مربوط به پروژه 
o  تست ترانسفورماتور هاي خشک سیستمDCSغرب کشور 

 29 صانیر 88-92

o هاي تایپ تست تجهیزات طرح برق رسانی به هزار آزمون
 روستاي سریالنکا

o  ارائه خدمات نشانEPIL COR 
o ها تایپ تست، عملکردي و ایمنی کنتورها و وسایل آزمون

 اندازه گیري مصرف انرژي

 30 نیروقدس  88-93



  

o  آزمون تجهیزات مربوط به شرکت توزیع نیروي برق سیستان
 و بلوچستان

o آزمون تجهیزات مربوط به شرکت توزیع نیروي برق اراك 
o 132کیلو ولت،  63هاي تایپ تست سکسیونرهاي آزمون 

 کیلو ولت مربوط به شرکت صفانیرو 230کیلو ولت و 

o نیرو تجهیزهاي شرکت بهینهاي تایپ تست شینهآزمون 

 31 مشانیر 88-92

o  آزمون هاي تایپ تست شینه هاي طرح بهینه سازي نیروگاه
 شهید عباسپور

o (Voltage Endurance, Thermal Cycle) 

 32 مهاب قدس 91-93

o آزمون تابلوهاي فشار متوسط ساختLS  33 مهام شرق 90 کره جنوبی 

o 34 ننکووم 93 آزمون جعبه اتصاالت کابل نوري شرکت یراق سازان آرمان 

o هاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط، آزمون
 فشار قوي

o هاي صنایع نیروگاهیآزمون 
o هاي حفاظتیهاي عملکردي و دقت رلهآزمون 

 35 مشاور نیرو 88-92

o آزمون پست کمپکت نیمه دفنی 
o هاي هاي تایپ تست و آزمونEPIL COR  پروژه برق رسانی

 به هزار روستاي سریالنکا
o هاي تایپ تست ترانسفورماتورهاي قدرت مشارکت در آزمون

 هاي بین المللیو توزیع در آزمایشگاه
o آزمون افزایش درجه حرارت پست هايWalk-in  واقع در

 جزیره کیش
o  آزمون تعیین کالس حرارتی پست هاي کمپکت شرکت

 توسعه پست ایران ترانسفو

 36 ایران ترانسفو 87-91

o متوسط و تامین جریان مورد نیاز خازن هاي فشار تست خازن
در ولتاژ باال با کمک رزونانس موازي و ایجاد شرایط دماي 

 37 نیروترانس 97



  

 باال

o هاي تایپ تست تابلوهاي برقآزمون 
o هاي تایپ تست مقرهآزمون 
o  همکاري و مشارکت در بررسی میدانی و آزمون نمونه اي

شار قوي نصب بر روي کابل هاي فDcاستنتاج اثر تست ولتاژ
 شده (نتیجه مقاله ارائه شده در نشریه ستبران)

 38 مشاور مهندسی منا 88-89

o هاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف و فشار متوسطآزمون 
o هاي اتصال کوتاه در مشاوره و نظارت بر انجام تست

 هلند KEMA  المللیآزمایشگاه بین
 39 الکترو کویر 86-93

o هاي فشار ضعیف و فشار باسداکتهاي تایپ تست آزمون
 متوسط

o  آزمون هاي تایپ تست داخلی تابلو  طرح جدیدkV20 
 آمپر2500

 40 لنا یزد 92-93

o هاي مربوط به انجام کلیه تستLBS  بر اساس استانداردIEC 

62271-103 
o  هاي اتصال کوتاه در نظارت بر انجام تستمشاوره و

 رومانی ICMETالمللی آزمایشگاه بین

 41 آرین کلید پارس 94-97

o هاي مربوط به انجام کلیه تستLBS  بر اساس استانداردIEC 

62271-103 
o هاي اتصال کوتاه در مشاوره و نظارت بر انجام تست

 رومانی ICMETالمللی آزمایشگاه بین

 42 رسانش انرژي نوین 94-97

o هاي مربوط به انجام کلیه تستLBS  بر اساس استانداردIEC 

62271-103 
o هاي اتصال کوتاه در مشاوره و نظارت بر انجام تست

 رومانی ICMETالمللی آزمایشگاه بین

 43 سرو نیرو شیراز 94-95

o هاي تابلو فشار متوسط بر اساس استاندارد انجام کلیه تست
IEC 62271-200 

o هاي اتصال کوتاه مانند مشاوره و نظارت بر انجام تست
 44 تابان تابلو 96-97



  

Internal Arc المللی در آزمایشگاه بینICMET رومانی 

o هاي انجام کلیه تستLBS  بر اساس استانداردIEC 62271-

103 
o هاي اتصال کوتاه در مشاوره و نظارت بر انجام تست

 رومانی ICMETالمللی آزمایشگاه بین

 45 (TRS)ره صنعت  توان 97

o فشار ضعیف و فشار هاي هاي تایپ تست باسداکتآزمون
 متوسط

o هاي نیروگاه هاي افزایش درجه حرارت باسداکتآزمون
 سیمره

 46 ژیتال 86-93

o هاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط آزمون
 و فشار قوي

o  آزمون نمونه اي بر روي سکسیونرهاي طراحیو نمونه سازي
 شده توسط این شرکت

 47 پارس تابلو 86-93

o تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط هاي آزمون
 و فشار قوي و پست کمپکت

o هاي اتصال کوتاه در مشاوره و نظارت بر انجام تست
 رومانی ICMETالمللی آزمایشگاه بین

 48 کرمان تابلو 87-92

o هاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط آزمون
 و فشار قوي

o کمپکتهاي هاي تایپ تست پستآزمون 
 49 بهساز تابلو 91-93

o هاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط آزمون
 و فشار قوي

o هاي کمپکتهاي تایپ تست پستآزمون 
 50 توان تابلو 91-93



  

o هاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط آزمون
 و فشار قوي

o هاي کمپکتهاي تایپ تست پستآزمون 
o  جریانی و عایقی بر روي ارت سوییچ آزمون هاي تایپ تست

 طراحی شده توسط این شرکت

 51 جابون 88-93

o هاي سازگاري الکترومغناطیسی آزمون(EMC) 89-93 
سازمان تنظیم مقررات 

 رادیویی
52 

o هاي سازگاري الکترومغناطیسیآزمون 

o هاي پژوهشیپروژه 
o وبکو امیرکبیر هاي تایپ تست رله هاي حفاظتیآزمون 

 53 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 88-93

o هاي نیروگاهیهاي تایپ تست شینهآزمون 
o هاي آزمونATEX الکتروموتورهاي ضد انفجار 

 54 شرکت رشد صنعت 91-93

o هاي فشار هاي تایپ تست کابلهمکاري در انجام آزمون
مانند  هاي بین المللیضعیف و فشار متوسط در آزمایشگاه

KEMA  هلند 
 55 کابل ایران 89-93

o 56 یراق آوران پویا 93-91 هاي تایپ تست یراق آالت توزیعآزمون 

o هاي فشار متوسطهاي تایپ تست کابلآزمون 
o همکاري بین آزمایشگاهی 

 57 کابل ابهر 89-92

o هاي فشار متوسطهاي تایپ تست کابلآزمون 
o همکاري بین آزمایشگاهی 

 58 کابل مغان 89-92

o آزمون لوازم وارداتی 
o  تجهیزات گمرکیآزمون 
o آزمون لوازم خانگی 
o هاي الزم براي ارائه نشان استاندارد به سازندگانآزمون 
o هاي آموزشی مورد درخواست و معرفی برگزاري دوره

 استاندارد

 59 اداره استاندارد استان البرز 88-93



  

o طرح طاها 

o آزمون لوازم وارداتی 
o آزمون تجهیزات گمرکی 
o آزمون لوازم خانگی 
o الزم براي ارائه نشان استاندارد به سازندگانهاي آزمون 
o هاي آموزشی مورد درخواست و معرفی برگزاري دوره

 استاندارد

o طرح طاها 

 60 اداره استاندارد استان قزوین 91-93

o آزمون لوازم خانگی 
o هاي الزم براي ارائه نشان استاندارد به سازندگانآزمون 
o عرفی هاي آموزشی مورد درخواست و مبرگزاري دوره

 استاندارد

o هاي تابلوهاي فشار ضعیف براي دریافت پروانه آزمون
 استاندارد

90-93 
اداره استاندارد استان 

 خوزستان
61 

o هاي فشار متوسط، اي کابلهاي تایپ تست و نمونهآزمون
تابلوهاي برق، سکسیونرهاي قابل قطع زیر بار و غیر قابل 

 قطع زیر بار و ...
o مصرفهاي مشترکین پر آزمون 

89-93 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ
62 

o اي کابل، یراق، مقره و ... براي برگزاري هاي نمونهآزمون
 مناقصات و ارزیابی کیفی

91-93 
شرکت توزیع نیروي برق 

 قزوین
63 

o  ارائه خدمات آزمون و ارزیابی کیفی به منظور صدرو نشان
CE براي تجهیزات تحت پوشش ستاد نانو 

91-93 
ستاد فناوري هاي نانوي 
معاونت علمی فناوري 

 ریاست جمهوري
64 

o 93-91 هاي قدرتطرح شبیه ساز پیشرفته سیستم 
هاي ستاد فناوري

میکروالکترونیک معاونت 
65 



  

علمی فناوري ریاست 
 جمهوري

o 95 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 
دانشگاه خلیج فارس 

 بوشهر
66 

o قدرت با ماژول  هايساز پیشرفته سیستمشبیهSCADA 96 67 دانشگاه بیرجند 

o 68 دانشگاه شهرکرد 95 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o 69 دانشگاه صنعتی شاهرود 95 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o 70 دانشگاه ایالم 95 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o 71 بوعلی همداندانشگاه  95 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o 72 دانشگاه هرمزگان 95 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o 73 دانشگاه شهیدباهنر کرمان 95 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o 74 دانشگاه زاهدان 96 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o 75 دانشگاه ولیعصر رفسنجان 97 هاي قدرتساز پیشرفته سیستمشبیه 

o  خدمات آزمون تایپ تست تجهیزات و ایجاد ارائه
ها و ضرورت هایی که در داخل کشور نبود آنآزمایشگاه

 شود.هاي مذکور احساس میایجاد آزمایشگاه

o هاي قدرتطرح شبیه ساز پیشرفته سیستم 

 76 توانیر 

o هاي نیروگاهیارائه خدمات تایپ تست شینه 
o فشار متوسطهاي تایپ تست تابلوهاي فشار ضعیف و آزمون 
o هاي آموزشی براي دریافت گواهینامه شوراي برگزاري دوره

 ارزیابی توانیر

90-93 
شرکت بازرسی تجهیزات 

 صنعت آب و برق
77 

o 93-90 خدمات آزمون تجهیزات گمرکی، وارداتی و بازرسی 
شرکت بازرسی مهندسی 

 ایرانیان
78 

o  آزمون هاي نمونه اي بر روي تجهیزات جهت خرید و
  کابل,کات اوت,برقگیر,مقره و ......مناقصه 

شرکت توزیع نیروي برق 
 کرمانشاه

79 



  

o  آزمون هاي نمونه اي بر روي تجهیزات جهت خرید و
  مناقصه باالست روشنایی,یراق آالت,کابل و ......

شرکت توزیع نیروي برق 
 غرب مازندران

80 

o  آزمون و ارزیابی نمونه ترمینال باکس ضد انفجار خطوط
 81 تام ایرانخودرو  ان خودرورنگ ایر

o  آزمون ها روتین و نمونه اي بر روي چراغ هاي خیابانی
مربوط به طرح بهینه سازي و کاهش مصرف خیابان ها و 

 معابر عمومی
o  طراحی و تجهیز آزمایشگاه جامع روشنایی با حمایت مالی

 ساتبا

 82 ساتبا 

o  تست پرژکتورهاي استادیومی طرح آماده سازي براي ارزیابی
  کنفدراسیون فوتبال آسیا     

سازمان توسعه اماکن 
 ورزشی ایران

83 

o  تست باکس هاي ضد انفجار مربوط به پروژه احداث یکصد
  در سراسر کشورCNGدستگاه 

شرکت پخش و پاالیش 
 فراورده هاي نفتی

84 

o 85 مترو تهران  تایپ تست هیتر هاي واگنی 

o  تست خازن ها و بانک هاي خازنی بزرگترین پروژه کشور
  براي خازن گذاري شبکه استان تهران

شرکت توزیع برق غرب 
 تهران

86 

o  تحلیل و تفسیر نتایجPD 33و  11،  6هاي فشار متوسط کابل 
با استفاده از خازن  on-lineو  off-lineکیلو ولت به صورت 

 و ... HFCTکوپالژ، 
o پیشنهاد اقدامات اصالحی 

o  انجام تستPD  پس از اقدامات اصالحی براي ارزیابی
 اقدامات اصالحی انجام شده

93-95 
پاالیشگاه فاز اول پارس 

 جنوبی
87 

o  تحلیل و تفسیر نتایجPD  کیلو  1600ترانسفورماتور خشک
 ولت آمپري اسپانیایی 

 88 شرکت توزیع برق کیش 92

o ضد انفجار روي کالس و  تست و راه اندازي تجهیزات
 متعلق به شرکت داریان این اقالم شامل: EXe,EXd حفاظت

 89 پارس جنوبی  93



  

Junction boxالمپ سیگنال، بوشینگ، قاب آمپرمتر ، 

o  بررسی و آزمون محصوالت زیر بر اساس دایرکتیو
ATEX براي Junction box ،Rotary Actuator ،Push 

button متعلق به شرکت ماشین ، المپ سیگنال  و چراغ
 سازي شمال 

93 
پاالیشگاه آبادان و پارس 

 جنوبی
90 

o  بررسی و آزمون محصوالت زیر بر اساس دایرکتیوATEX 
 گلند و باالست متعلق به شرکت توان عمران صنعتبراي 

93 
پاالیشگاه نفت بندرعباس و 

 شرکت ملی نفت ایران
91 

o  بررسی و آزمون محصوالت زیر بر اساس دایرکتیوATEX 
 لوله خرطومی متعلق به شرکت رهورد خراسانبراي 

 92 مناطق نفت خیز جنوب 93

o 93 شرکت همیان فن 95 تایپ تست جهت رله هاي ساخت این شرکت 

o 94 محور آزماي فارس 95 تایپ تست جهت رله هاي ساخت این شرکت 

o 95 نیروگاه پرند  96 تست ارتینگ کل نیروگاه 

o تست کل مشترکین پر مصرف تهران و حومه 
و  87-89

95-96 
 96 برق منطقه اي تهران

o تست ژنراتور و ترانس قدرت 
در حال 

مذاکره و عقد 
 قرارداد

 97 نیروگاه تولید برق فارس

o  انجام تستheating cycle 98 شرکت سیم و کابل یزد 97 هاي فشار متوسطکابل 

o  تستPD  95 کیلو ولت 132ترانسفورماتور 
شرکت تعمیرات نیروگاهی 

 ایران
99 

o 100 شرکت جمکو 97-94 تست الکتروموتورهاي ضدانفجار 

o  پروژه پژوهشی طراحی و تجهیز آزمایشگاه تجهیزات
 ضدانفجار ذاتاً ایمن

 101 شرکت ملی گاز ایران 94-97

 


