
 

  يفراخوان ثبت نام در كارگاه آموزش

  » ي تأمين برق در صنايع بزرگانتخاب بهينه «

ي تأمين برق صنايع بزرگ، شركت تدبيرسازان فناوري انرژي آپادانا با توجه به تحوالت صورت گرفته در زمينه
ند. كرا در قالب كارگاه آموزشي آنالين برگزار مي» ي تأمين برق در صنايع بزرگانتخاب بهينه«ي آموزشي دوره

  ي آموزشي در جدول ذيل معرفي شده است:هاي اين دورهسرفصل

  شروعو ساعت تاريخ   عنوان سرفصل 
ي انرژي الكتريكي مشتركين صنعتي در معرفي ماهيت و اجزاي هزينه

  شدهبازار تنظيم 
  چهارشنبه 

   ١٤٠٠ارديبهشت  ٨
  معرفي نحوه و مراحل خريد انرژي الكتريكي از طريق عقد قرارداد دوجانبه  ٠٨:٣٠ساعت 

ي ترانزيت و سهم آن در قيمت انرژي الكتريكي در ماههاي مختلف، معرفي هزينه
  و سهم متوسط آن در قيمت انرژي الكتريكي در هر سال

  پنج شنبه   و مراحل خريد انرژي الكتريكي از آن معرفي بورس انرژي و نحوه
  ١٤٠٠ارديبهشت  ٩

  ٠٨:٣٠ساعت 
   كارگاه تخصصي:

  خريد انرژي الكتريكي يك مشترك صنعتي نمونه سبد بهينه محاسبه
 

  شود.ساعت برگزار مي ٥در دو روز و در مجموع به مدت دوره 

 باشدمي(چهار ميليون ريال) ريال  ٤,٠٠٠,٠٠٠معادل براي هر نفر دوره آموزشي ي شهريه.  

  اهد بود: خوفناوري انرژي آپادانا محل برگزاري دوره بستر اختصاصي مديريت جلسات آنالين شركت تدبيرسازان 
 http://meet.enertech.ir  

  ز و اسامي شركت كنندگان تا يك هفته پيش ابراي ثبت نام الزم است تصوير رسيد پرداختي همراه با تلفن همراه
  )  :(مشابه فرم زير ارسال شده باشد.اين شركت شروع دوره به واحد آموزش 

  تلفن همراه:  : نام شركت متبوع  نام خانوادگي:  نام:

        
        

 

 شخصات حساب و كارت بانكي : (شبا) = مIR11 0570 0250 8101 0806 0771 01 |  شماره كارت
  بانك پاسارگاد به نام شركت تدبيرسازان فناوري انرژي آپادانا. 5022297000164785

 پس از برگزاري دوره، براي شركتهاي متقاضي فراهم مي باشد. امكان صدور صورتحساب 

 شركت  هاي واحد آموزشتلفن براي كسب اطالعات بيشتر در اين خصوص، لطفا در ساعات اداري با شماره
 تماس بگيريد. ٠٢١ ٨٨٥٧٨٨٣٦ - ٨تدبيرسازان با شماره تلفن 


