
 

 
 

  خورشیدی برق های سیستم نصب و طراحی عملی و تئوری آموزشی دوره

  

 

 

 ۶۳۳۶۶۱۱۵۱۱۳۱۱۱۳:  ای حرفه و فنی آموزش ملی کد

 

 

 

 

 

 

 و خورشیدی، آبگرمکن بادی، توربین آموزشی برد ، سوالر آموزشی های برد درس، کالس: آموزش محل امکانات

 گلستان استان سطح در البرز سوالر پارس شرکت توسط شده اجرا خورشیدی های نیروگاه از بازدید

 البرز سوالر پارس شرکت نو های انرژی دپارتمان مدیر مهاجر مهندس: مدرس

 گلستان استان در خورشیدی هاینیروگاه مجری و طراح

 :آموزشی تئوری هایسرفصل

 استان سطح در خورشید تابش میزان مربوط محاسبات-1

 خورشیدی های پنل انواع با اشنایی-2

 شبکه از منفصل و صلمتّ خورشیدی های اینورتر با اشنایی-3

 خورشیدی هایپنل ۀنگهدارند هایاستراکچر با اشنایی-4

 خورشیدی هایباتری انواع با آشنایی-5

 خورشیدی هایشارژر با شناییآ -6

 

 ای حرفه و فنی از معتبر مدرک اعطای با ساعت ۸۴ تمدّهب

 آباد علی آزاد دانشگاه و البرز سوالر پارس شرکت همکاریبا 

 

 

 

 کتول آباد علی آزاد دانشگاه: مکان

 صبح ۹ ساعت ها دوشنبه:  زمان

 تومان هزار ۰۵:  نام ثبت هزینه

 



 

 
 

 

 :خورشیدی های سامانه طراحی به مربوط مباحث

 نظر مورد سیستم برای پنل نوع و ظرفیت محاسبه 
 ابری هوای پشتیانی میزان و مصرف میزان براساس باتری بانک محاسبه 

 mppt از استفاده و نیاز مورد شارژر جریان محاسبه 
 اینورتر تکنولوژی و ظرفیت محاسبه 
 سایزینگ کابل محاسبات 
 خورشیدی سیستم در تلفات محاسبات 
 خورشیدی پنل بهینه زاویه محاسبه 

 Ac و DC حفاظتی تجهیزات محاسبات 
 آن نصب شرایط و برقگیر انتخاب 

 

 :افزاری نرم محاسبات

 افزار نرم نصب pvsyst 

 شبکه از منفصل خورشیدی سیستم طراحی 

 کیلووات ۰۵ خورشیدی نیروگاه طراحی 

 کیلووات ۰۵۵ خورشیدی نیروگاه طراحی 

 نیروگاه سازی بهینه شرایط بررسی همچنین و خروجی های گزارش بررسی و افزار نرم کمک به 

 :عملی کارگاه

 خورشیدی تجهیزات با شناییآ 

 هاباتری بندیهمسر و هاشارژر و اینورتر و پنل نصب  نحوه 

 خورشیدی آبگرمکن عملکرد بررسی 

 برق تابلو با اشنایی و خورشیدی کیلووات 2۲ شبکه به متصل نیروگاه از بازدید DC حفاظتی تجهیزات و 

 آن حفاظتی تجهیزات و AC برق تابلو آن،

 باالی ولتاژ محیط در کار شرایط و شبکه به صلمتّ اینورتر DC 

 



 

 
 

 

 : آباد علی آزاد دانشگاه در نام ثبت های روش

 (زنگانه آقای)  صنعت با ارتباط و اوریفنّ توسعه دفتر به مراجعه - مرکزی ساختمان .۰

 دانشجویان ایحرفه هایشایستگی ارتقای مرکز -پرستاری دانشکده .۰

 ۵۹۰۰۰7۴۵1۰۵ مدرس با ارتباط .3

4. @psa_solar 

 

 

 

 

 

 است رایگان کالس در جلسه یک حضور

 


