
 

 ارائه شده:عناوین کارگاه های 

 های شارژ خودروهای الکتریکی: انواع، ساختار، و استانداردهازیرساخت

 سازی انرژی: کاربرد، انواع و روندهای آیندهذخیره

 قدرت کیالکترون یکاربردها یبرا یصنعت یها یباتر

 

 .مالحظه کنیددر زیر همین صفحه جزئیات کارگاه های ارائه شده را 

 

های جنبی کنفرانس آزاد میباشد ولی درصورت درخواست گواهی شرکت در  در کارگاه شرکت

 کارگاه لطفا به صورت ذیل عمل کنید:

 
 "ورود به سامانه" قسمت در ندارید، کاربری حساب که صورتی در وارد حساب کاربری خود شوید و -1

حساب کاربری ایجاد نمایید و گروه کاربری خود را برای ثبت تخفیف هزینه کارگاه انتخاب کنید. )گروه 

 درصد تخفیف می باشد که می بایست حتما کارت دانشجویی آپلود شود.( 50دانشجویی شامل 
 .به شما نشان داده شود هاکلیک کنید تا لیست کارگاه "خدمات"در نوار سمت راست، روی عنوان   -2 

 .را کلیک نمایید "ثبت"های مورد نظر خود را انتخاب کرده و در پایین صفحه دکمه کارگاه -3 

کلیک کرده و نسبت به پرداخت هزینه  "صورتحساب و پرداخت هزینه"در نوار سمت راست، روی عنوان  -4

 .کارگاه اقدام نمایید

ریال و کارگاه های  1500000های دو ساعته هزینه درخواست صدورگواهی جهت کارگاه 

 ریال می باشد. 3000000چهارساعته 

 

 : 1عنوان کارگاه شماره 

 های شارژ خودروهای الکتریکی: انواع، ساختار، و استانداردهازیرساخت

دکتر علیرضا خوش سعادت، عضو هیأت علمی دانشگاه آیت ا... بروجردی )مشاور در مرکز ارائه دهنده: 

 های شرکت مکو )وابسته به گروه مپنا((برقی و زیرساخت خودروی

  13الی  9ساعت  --- 11/11/1400زمان برگزاری: روز دوشنبه  



 

 لینک ورود به جلسه کارگاه متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.: 1مکان برگزاری: کالس شماره 

 

وسیله نقلیه الکتریکی ترین تجهیزات جانبی در صنعت ساخت عنوان مهمهای شارژ بهزیرساخت -چکیده

(EV )بوده و وظیفه شارژ سامانه ذخیره( ساز انرژیESS .خودرو را برعهده دارند ) شارژرها با قابلیت تبدیل

AC  بهDC براساس سطح توان و مالحظات فضای فیزیکی درون خودرو و حجم و وزن شارژر، در داخل ،

ها پیشنهاد شده شوند و ساختارهای مداری خاصی نیز برای طراحی آناز آن قرار داده میخودرو و یا بیرون 

های عملکردی، است. برای تمامی شارژرها، وجود استانداردهای توانی مشخص، برای همگونی بیشتر در شاخص

نار وظیفه شارژ، سهولت در تولید انبوه، و بهبود کیفیت ارائه خدمات به خودروهای مختلف، ضروری است. در ک

-های استاندارد ارتباطاتی خاصی نیز بین شارژر و شبکه )باالدست(، و نیز بین شارژر و خودرو )پایینپروتکل

های مشخص های الکترونیکی و ارتباطی خاصی را در قالب پروتکلها، زیرساختدست( وجود دارد که تحقق آن

شارژرهای موجود، استانداردهای مدون برای ساخت شارژرها، کند. در این فصل، ساختار انواع مذکور مطالبه می

 ارتباطی شارژ با خودرو و شبکه شارژ معرفی شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  هایو پروتکل

اساتید و دانشجویان سال آخر کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مخاطبین این کاگار آموزشی عبارتند از، 

 های کاری زیر:مکانیک با زمینهمهندسی برق و 

 الکترونیک قدرت،  -

 کنترل،  -

 های هوشمند، شبکه -

 های توکار، الکترونیک دیجیتال و سامانه -

 های وابسته به آنهمچنین فعالین صنعت خودروی برقی و زیرسامانه

 

 فهرست مطالب: 

 دستارتباطی باالدست و پایین هایساختار انواع شارژرها، استانداردهای شارژ، پروتکل های شارژ:زیرساخت

 های عمومی شارژرها و نیازهای مشترکمشخصه

 EVهای شارژ انواع روش

 سیم(، روش شارژ بیDC، روش شارژ ACروش شارژ ) روش شارژ تماسی -

 ساختار مداری شارژرها



 

 در شارژرها AC/DCساختار یکسوسازهای  -

 در شارژرها DC/DCهای ساختارهای مبدل -

 های شارژمفهومی شارژرها و الگوریتمطرح جامع  -

 استانداردهای الزم برای طراحی شارژرها

 ACاستانداردهای شارژ  -

 (Type 1)کانکتور  IEC 62196 Type 1استاندارد  -

 (Type 2)کانکتور  IEC 62196 Type 2استاندارد  -

 (Type 3)کانکتور  IEC 62196 Type 3استاندارد  -

 DCاستانداردهای شارژ 

 CCSاستاندارد  -

 CHAdeMOاستاندارد  -

 GB/Tاستاندارد  -

 های ارتباطی باالدستپروتکل

 های برقیهای شارژ اتوبوسروش

 های فنی مهم یک شارژرهایی از مشخصهنمونه

 

 :2عنوان کارگاه شماره

 سازی انرژی: کاربرد، انواع و روندهای آیندهذخیره

 : گانارائه دهند

)مشاور عالی مدیرعامل گروه مپنا، رئیس  شهید بهشتیعضو هیأت علمی دانشگاه  -زاده علیرضا یزدیدکتر 

 (IEEEانجمن مکاترونیک ایران و عضو ارشد 

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی )مدیرعامل شرکت  -دکتر علیرضا تکلیفی 

 های ویژه گروه مپنا(رحسازی انرژی مپنا)میدکو( و مدیر طسازی و ذخیرهتوسعه برقی

 16الی  14ساعت  – 11/11/1400زمان برگزاری: 

 : لینک ورود به جلسه کارگاه متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.2مکان برگزاری: کالس شماره 

 



 

سازی انرژی به عنوان یک راهبرد کالن در حوزه انرژی به دالیل مختلف دارای اهمیت ذخیره -جکیده

سازی انرژی ایجاد امکان توازن در تولید و مصرف انرژی است. بنابراین تولیدات از ذخیرهباشد. هدف اصلی می

های مصرف بیش از توان تولید است، مصرف هایی که نیاز مصرف کم است، ذخیره شده و در زماندر زمان

ه پایدار در بخش شود. امروزه با توجه به رشد فزاینده تولید انرژی تجدیدپذیر به منظور حفظ مفهوم توسعمی

های بهینه از منظر سازی روشباشد. نکته مهم در موضوع ذخیرهتر میالذکر به مراتب محسوسانرژی، نیاز فوق

باشد که این مورد متاثر از امکانات بومی و محلی مورد استفاده است. در نگاه کلی توسعه فنی و اقتصادی می

و دیجیتال  های هوشمندانرژی تجدیدپذیر بدون توسعه زیرساخت سازی موثر انرژی در کنار توسعه تولیدذخیره

سازی انرژی الکتریکی در قالب یک سیستم یکپارچه میسر نیست. بنابراین بررسی این موارد با تمرکز بر ذخیره

 شود.باشد که به تفصیل با توجه به روندهای موجودهای و آینده ارائه میموضوع اصلی این کارگاه می

 

 مطالب:فهرست 

 سازی انرژیسازی جوامع و لزوم ذخیرهمقدمه: برقی

 سازی انرژی و سهم استفاده از هر یک در جهان و ایران های مختلف ذخیرهروش

 سازی انرژی الکتریکیذخیره

 ها انواع روش -

 کاربردها -

 مقایسه از مناظر فنی و اقتصادی -

 (BESSسازی انرژی الکتریکی مبتنی بر باتری ) ذخیره

 و زیرساختارهای آن BESSساختار  -

 کاربردها -

 استانداردها -

 هاباتری

 انواع -

 روندها -

 ساختار -

 استانداردها -

 سازی هیدروژنذخیره

 کاربردها -

 روندها -



 

 مزایا و معایب -

 جمعبندی

 

 : 3 عنوان کارگاه شماره

 قدرت کیالکترون یکاربردها یبرا یصنعت یها یباتر

 

و  دانشگاه علم و صنعت  ،(EMBA)کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی -مهندس محمد فرضی ارائه دهنده: 

 مدیر گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی در جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

  18الی  16ساعت  --- 11/11/1400زمان برگزاری: روز دوشنبه  

 خواهد شد.: لینک ورود به جلسه کارگاه متعاقبا اطالع رسانی 3مکان برگزاری: کالس شماره 

 

 یها روگاهین ی،کیالکتر هینقل لیوسادر بدون وقفه،  هیاز منابع تغذ ریناپذ ییجدا یها بخش باتری -چکیده

ها را آن قیشناخت دق ،یباتر نهیدر زم ریاخ یهاشرفتیهستند. پ یانرژ رهیذخ یها ستمیو س ریدپذیتجد

 کرده است. یحوزه ضرور نیفعاالن ا یتمام یبرا

 فهرست مطالب:

 باتری انواع-

 بیو معا ایمزا - ی: مشخصات فندیسرب اس یها باتری-

 بیو معا ایمزا - ی: مشخصات فنومیکادم کلین یها باتری-

 بیو معا ایمزا - ی: مشخصات فندیدریمتال ه کلین یها باتری-

 بیو معا ایمزا - یقابل شارژ: مشخصات فن ونی ومیتیل یها باتری-

 یمهم در انتخاب باتر یپارامترها - یباتر سهمقای جدول-

 مختلف یکاربردها یبرا یمحاسبه باتر یو روش ها یباتر تظرفی-

 یشارژ باتر یها روش-


