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درباره دوره

دوره آموزشی "کارگاه تخصصی مدیریت انرژی ویژه صنعت مرغداری"

زمان ثبت نام:
8مرداد ماه  89الی  03مردادماه 89

زمان اجرای دوره آموزشی:
30مرداد 8089

لینک ثبت نام در دوره http://rayadars.com/post/agrifree
توجه  :این دوره مخصوص کارشناسان و بهره برداران مرتبط با موضوع فوق در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
و موسسات مرتبط با آن بصورت رایگان می باشد

مدرس:
آقای مهندس راشد حاجیان
کارشناس ارشد مدیریت انرژی
مدیر واحد آزمون شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات
ثبت نام در دوره آموزشی همراه با گواهینامه

اهداف این دوره آموزشی:





آموزش روشها و اصول بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژیآموزش استانداردها و قوانین و الزاماتی که دستگاهها و تجهیزات مرغداری برای عملکرد بهینه باید داشته باشندآموزش شناسایی بهترین برندهای تجهیزات برای خرید و چگونگی تعمیرات دستگاهها-کسب توانایی انجام ممیزی انرژی و بدست آوردن تراز انرژی در واحد مرغداری در پایان دوره



 -آزمایش صحت و یا عدم درستی اطالعات و مشخصات دستگاهها و تجهیزات که از سوی تولیدکنندگان محترم عنوان گردیده

اطالعات دوره آموزشی:
گواهینامه این دوره توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی صادر می گردد
مرکز آموزش عالی امام خمینی

وزشی

گواهینامه معتبر
آموزش دهنده

شرکت نگین اندیشمندان شرق

تامین کننده محتوا

یک قطعه عکس پرسنلی به اضافه کپی کارت ملی

مدارک موردنیاز جهت صدور گواهینامه

مشاهده فیلم های آموزشی و انجام پروژه تعیین شدده و شدرکت در آزمدون هدا و سدایر فعالیدت هدای
در نظرگرفته شده در دوره و در نتیجه اخذ نمره قبولی دوره آموزشی

سرفصل ها:

o
o
o
o

الف :اصول مدیریت انرژی
مفاهیم پایه دانش انرژی
ضرورت استقرار سیستم مدیریت انرژی
معرفی استاندارد  ISO 50001بخش اول
معرفی استاندارد  ISO 50001بخش دوم

o

معرفی استاندارد  ISO 50001بخش سوم



ب :اصول ممیزی انرژی
هدف از ممیزی انرژی
فرآیند ممیزی انرژی معرفی استاندارد  ISO 50002بخش اول
فرآیند ممیزی انرژی معرفی استاندارد  ISO 50002بخش دوم

o
o
o
o

فرآیند ممیزی انرژی معرفی استاندارد  ISO 50002بخش سوم



ج :مدیریت انرژی در واحدهای مرغداری
وضعیت مصرف انرژی در مرغداریهای ایران و جهان
معرفی تجهیزات انرژی بر(دارای مصرف زیاد) در صنعت مرغداری بخش اول
معرفی تجهیزات انرژی بر(دارای مصرف زیاد) در صنعت مرغداری بخش دوم
معرفی تجهیزات انرژی بر(دارای مصرف زیاد) در صنعت مرغداری بخش سوم

o
o
o
o

شرایط دریافت گواهینامه

o

تهویه در واحدهای مرغداری بخش اول
تهویه در واحدهای مرغداری بخش دوم

o

محاسبه نیاز گرمایشی سالن مرغداری



د :ممیزی انرژی در واحدهای مرغداری
محتوای گزارش ممیزی انرژی مرغداری
معرفی دستگاه گاز آناالیزر
معرفی دستگاه دماسنج و رطوبت سنج محیطی
معرفی دستگاه بادسنج پره ای
معرفی دوربین حرارتی
دستگاههای اندازه گیری شرایط محیطی

o

o
o
o
o
o
o
o

معرفی دستگاه پاور آناالیزر



ه :راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری
معرفی استاندارد معیار مصرف انرژی در واحدهای مرغداریINSO 19582
مالحظات عایق کاری سالن های مرغداری
نقش کنترل هوشمند تجهیزات در مصرف انرژی
استاندارد سازی تجهیزات بخش اول
استاندارد سازی تجهیزات بخش دوم
اثر طول دوره پرورش بر مصرف انرژی  -بررسی روش پرورش در قفس

o
o
o
o
o
o
o

استفاده از انرژی های نو در واحدهای مرغداری
ثبت نام در دوره آموزشی همراه با گواهینامه

