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ارائه خدمات تخصصي آزمايشگاهي آناليز 
روغن ترانسفورماتورها و تجهيزات مكانيكي

ساخت، واردات مواد استاندارد و كاليبراسيون و 
قطعات يدكي و مصرفي آزمايشگاهي

 موضوعات مورد بحث در دوره

 

  

  
١ -  Proactive Maintenance  ربط آن به آناليز روغن  و 

 در نت  OCMاهداف و نقش   - ٢

 مقايسه آنهاوظايف روغن و انواع روغنها از نظر روغن پايه و  - ٣

 طبقه بندي روغنها - ٤

 وظايف روغن موتور، روغن دنده و روغن هيدروليك  - ٥

 روغن هاي توربين و استاندارد هاي مرتبط  - ٦

 عوامل موثر در طول عمر روغن توربين  - ٧

 روغن انتقال حرارت، روغن ماشين هاي تراشكاري، روغن مقاوم در مقابل آتش - ٨

 انواع گريس و مقايسه آنها - ٩

 آن به نت پيش اقدام  ريشه خرابيها و ربط -١٠

 سطح تميزي روغن -١١

 Used Oilاستانداردهاي موجود در مورد ارزيابي خواص روغن هاي  -١٢

 استاندارد ها و الزامات روغن هاي توربين -١٣

 نحوه ارزيابي فرسايش تجهيزات -١٤

 شناسايي و كنترل فرسايش غير عادي -١٥

 منابع عناصر فرسايشي در تجهيزات مختلف مكانيكي  -١٦

روغن در تعيين آزمايشهاي روتين و تناوب نمونه گيري براي انواع تجهيزات   برنامه مطلوب آناليز -١٧
 مكانيكي 

 روش تحليل و ارزيابي نتايج آزمايشها -١٨

 پرسش و پاسخ -١٩
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  مرداد 5چهارشنبه  و مرداد  4سه شنبه  دقيقه  در روز هاي  120الي   90كارگاه هاي آموزش مجازي(وبينار) طي  
 صبح)  11تا  9گردد. ( ساعت برگزار مي 1401

   .به شركت كنندگان محترم، كتاب دوره مربوطه و گواهي حضور ارائه خواهد شد 

  ريال است. 000/000/10هزينه ثبت نام در كارگاه مجازي 

  .در صورت نياز به فاكتور رسمي بابت هزينه دوره،  ماليات بر ارزش افزوده بر اساس درصد تعيين شده روز در فاكتور اعمال مي شود 

 روز كامل را    2در  برگزاري كنفرانس ها و سمينارهاي آموزشي در محل شركت هاي متقاضي    شركت فني مهندسي پويش آمادگي
 دارد . 

  .دوره هاي حضوري و سمينارها مي تواند با هماهنگي قبلي با اساتيد پويش، با سرفصل هاي پيشنهادي متقاضيان برگزار گردد 

  

 معرفي مدرس دوره آموزشي 
  و مدير واحد آناليز روغن مهندس كيومرث مسعودي معاون فني شركت 

  سال سابقه كار در صنعت و آموزش، 34
  Oil Condition Monitoringبيش از بيست سال تجربه در اجرا برنامه 

  و برگزاري دوره هاي تخصصي در صنعت كشور
  1363فارغ التحصيل ممتاز دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 

 كارشناس ارشد OCM  مكانيكي)(تجهيزات الكتريكي و   
  تا كنون معاون فني شركت پويش  1395معاون فني شركت البرز تدبير كاران،  1395تا سال 

  هم اكنون مسئول دپارتمان آزمايشگاه آناليز روغن ترانسفورماتورها در شركت فني مهندسي پويش
 ايران   CMانون ك OCMمدرس ،   انجمن نت ايران OCMمدرس 

 ساخت تجهيزات آزمايشگاه آناليز روغن بيش از بيست سال طراحي و 

  1397ترجمه وجمع آوري كتاب آناليز روغن و گازكروماتوگرافي ترانسفورماتورها، ناشر شركت پايش وضعيت يكتا شرق (پويش)، 


