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مقدمه

ثب تٛج ٝث ٝإٞیت  ٚجبیٍب ٜعزٔبی ٝارسؽٕٙذ ٘یزٚی ا٘غب٘ی در ٞز عبسٔبٖ  ٚپیؾزفت رٚسافش ٚ ٖٚؽتبثبٖ فّٓ  ٚفٗ آٚری،
ارتمبء تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔٙبثـ ا٘غب٘ی  ٚآٔٛسػ ٔغتٕز ٘یزٚی وبرٌ ،بْ ٘خغت در تٛعق ٝپبیذار عبسٔبٖ ٔی ثبؽذٕٞ .بٍٙٞی
ٞزچ ٝثیؾتز دا٘ؼ ٟٔ ٚبرت ٞبی وبروٙبٖ ثب ٘یبسٞبی رٚس جبٔق ،ٝپیؾزفت ٞبی فّٕی  ٚتغییزات فٗ آٚری لٛی تزی ثزای
ٔٛفمیت فزد  ٚعبسٔبٖ خٛاٞذ ثٛد .ثذیٗ ٔٙؾٛر  ٚثزای رعیذٖ ث ٝایٗ ٞذف والٖ ٔ،ؤعغ ٝآٔٛسػ فبِی ا٘زصی در ٘ؾز دارد
ثب پؾتٛا٘ ٝفّٕی  ٚتخصصی افضبی ٞیئت فّٕی ٔؤعغ ٚ ٝثب اعتفبد ٜاس جذیذتزیٗ تىِٛٛٙصی ٞبی آٔٛسؽی جٟت ٘یُ ثٝ
اٞذاف سیز الذاْ ث ٝاجزای دٚرٞ ٜبی آٔٛسؽی ٔٙذرج در ایٗ وتبثچ ٝث ٝصٛرت حضٛری  ٚاِىتز٘ٚیىی ٕ٘بیذ.
•افشایؼ ٔیشاٖ آؽٙبیی دا٘ؼ پذیزاٖ ثب آخزیٗ فٙبٚری ٞبی ٔزتجظ ثب حٛس ٜوبری ایؾبٖ
•ایجبد سٔیٙٔ ٝٙبعت ثزای افشایؼ دعتزعی ث ٝآٔٛسػ فبِی ثزای آحبد جبٔقٝ
•آٔبد ٜعبسی وبروٙبٖ عبسٔبٖ ٞبی دِٚتی  ٚخصٛصی ثزای ا٘جبْ ٔؤثز ٚؽبیف ؽغّی ثٙٔ ٝؾٛر ثٟزٚ ٜری ثیؾتز
•ثبسآٔٛسی ٚآٔٛسػ ٞبی تىٕیّی دا٘ؼ آٔٛختٍبٖ دا٘ؾٍبٞ ٜب ٛٔ ٚعغبت آٔٛسؽی  ٚافزاد جٛیبی وبر ثزای آٔبدٌی
ٚرٚد ث ٝثبسار وبر  ٚعزٔبیٝ
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معرفی دانشگاه
ٔٛعغ ٝآٔٛسػ فبِی ا٘زصی
دا٘ؼ ٘بٔ ٝدا٘ؾٍب ٜا٘زصی
ٔٛعغ ٝآٔٛسػ فبِی ا٘زصی ثز اعبط تفىزی و ٝدر عبِٟب لجُ در تقذادی اس افضبء ٞیئت فّٕیی ٔ ٚتخصصییٗ
ا٘زصی در ٔزاوش تحمیمبتی  ٚدا٘ؾٍبٟٞب ٚجٛد داؽت ؽىُ ٌزفت ٝاعت  .ایٗ تفىز ٔجتٙی اعت ثیز تیذٚیٗ ثز٘بٔیٝ
جبٔـ ا٘زصی در وؾٛر  ٚتقییٗ ع ٚ ٟٓؽزفیت رؽذ عبِیب٘ٞ ٝز وذاْ در جٟت تٛٙؿ ثخؾی ث ٝعجذ ا٘زصی وؾٛر ٚ
ثٟی ٝٙعبسی اس عزیك تِٛیذ ٔ ٚصزف افشایؼ ا٘ٛاؿ ٔٙبثـ تِٛیذ اصالح اٍِٞٛبی ٔصزف در صیٙقت  ،عیبختٕبٖ ،
دا٘ؼ ٞب  ٚرٚػ ٞبی صزف ٝجٛیی  ٚاعتزاتضیٟبی ٔزثٛط ث ٝتِٛیذ ٔ،صزف  ،حمٛق ٔ ٚذیزیت ا٘زصی اعیت  .در
فیٗ حبَ ٌشیٙؼ تبوتیه ٞبی ٔغبِق ٝؽذ ٜثز اعبط عٛاثك ٌذؽت ٚ ٝحبَ آیٙذ ٜاییزاٖ آثیبد در سٔیٙی ٝا٘یزصی ٚ
ٔتٙبعت ثب فزٍٙٞی و ٝاس آٖ فذاِت  ،اعتمالَ ،تٛعق ٝپبیذار  ٚحمٛق تٕبْ ٘غّٟب  ٚآحبد ٔزدْ در ع ٚ َٛفزض
جبٔق ٝثب اعتفبد ٜاس تٕبٔی ٔٛاٞت خذادادی ثبیذ در آٖ ّٔحٛػ ٔ ٚغتٛر ؽذ ٜثبؽذ.
ایٗ ٘ ٝث ٝجٟت تٛج ٝثٙٔ ٝجـ خبؿ ثّى ٝتٛج ٝث ٝتٕبٔی ٔٙبثـ ،عزق تجذیُ آٟ٘ب ثٛ٘ ٝؿ لبثُ اعتفبدٚ ، ٜیضٌیٟیبی
التصبدی  ٚعبختبری ٞز یه  ٚتٙبعت آٟ٘یب ثیب ٔمییبط اعیتفبدٞ ٜیبی صیٙقتی ٔ،زدٔیی در ٘یٛاحی  ٚالّییٓ ٞیبی
ٔتفبٚت  ٚحزاعت اس ٔٙبثـ فزاٚاٖ  ٚارساٖ خذادادی  ٚثی ٝفجیبرتی ؽیىز ٌیشاری اس ٘قٕیبت  ٚثزٚتیی اعیت ویٝ
ثزخی اس آٟ٘ب در صٛرت فذْ اعتفبدٞ ٜذر ٔی رٚدِ .ذا یىی اس اِشأبت ایٗ خٛاعتٍب ٜاؽبف ٝفزٙٞیً ٔزدٔیی ٚ
آٔٛسػ دا٘ؼ ٞبی آوبدٔیه  ٚتٕٟیذات ارائ ٝخذٔبت آٖ اعت .
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ایٗ ٔ ٟٓفٕذتبً اس عزیك دٚرٞ ٜبی تحصیّی  ٚپضٞٚؾی  ،فٙی ٟٙٔ ٚذعی جٟت ثبسٍ٘زی تٕبٔی رٚؽٟبی تِٛیذ ٔ،صزف ،
خذٔبت ٕٔ ٚیشی ا٘زصی ٔی تٛا٘ذ حبصُ ٌزدد .تالػ ٔی ؽٛد ثب ثزٌشاری دٚرٞ ٜبی وٛتبٔ ٜذت ٔٛضٛفبت فٛق
ثزای ٔزدْ جٟت ارتمبء عغح فز ًٙٞفٕٔٛی ثخبعز پیذا وزدٖ درن ٔؾتزن ٕٞ ٚزا ٜؽذٖ  ٕٝٞثب ٔ ، ٓٞقضالت
و٘ٛٙی وؾٛر در سٔی ٝٙا٘زصی در ٘ؾبْ ٞذفٕٙذ جٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ در یه دٚر 10-5 ٜعبِ ٝتب ا٘ذاس ٜسیبدی
تخفیف یبثذ .ثذیٟی اعت تقبُٔ ٕٞ ٚغٛئی ثب تٕبٔی عبسٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞبی ٘بٔی در ایٗ سٔی ٝٙاس اٚ ٓٞؽبیف ٔحغٛة
ٔی ٌزدد.
مًسسٍ آمًزش عالی اورژی در ٔحُ عبثك دا٘ؾغزای فبِی ؽٟز ٔ ٚحُ اِٚی ٝدا٘ؾٍب ٜآساد  …ٚدر ٔزوش ؽٟز
عب ٜٚجبئی و ٝاس صذٞب  ٚؽبیذ ٞشاراٖ عبَ لجُ ٔزوش پز تپؼ تٕذٖ ایزا٘ی  ٚفز ًٙٞا٘غبٖ عبس ایزاٖ ثٛد ٜاعت ٚالـ
ٌزدیذ ٜاعت ایٙجب ٔحّی اعت و٘ ٝبْ پز آٚاس ٜدا٘ؾٕٙذ ؽٟیز ؽٟز  ،عّٕبٖ عبٚجی یب حبفؼ ثشري اعتبٖ را ثز عیٝٙ
خٛد دارد  ،جبیٍب ٜلذیٕی تزیٗ ٔغبجذ ٔ ٚقٕبریٟبی ثشري  ٚثی ٘ؾیز ایزاٖ ثبعتبٖ تب لزٚ ٖٚعغی اعت و ٝثشرٌبٖ
فزٞیخت ٝوؾٛر ثز آٖ ٘بْ دا٘ؾٍبٔ ٜقٕبری اعالٔی جٟبٖ ٟ٘بد ٜا٘ذ .دیذٖ ایٗ ٔحُ ثز جبٖ  ٚدَ فزٞیختٍبٖ جٟبٖ
اثزی ٔب٘ذ٘ی خٛاٞذ داؽت  ،ایٗ در حبِیغت ؤ ٝزدْ آراْ ،اصیُ  ٚصجٛر ؽٟز اس ثبْ تب ؽبْ ایٗ ٔحّ ٝرا ثٔ ٝیذاٖ
تالػ ٔقبػ عبِٓ  ٚپز ر٘ٚك خٛد ٔ،صفب وزد ٜا٘ذ .
دا٘ؾٍب ٜا٘زصی وؾٛر ٔیزٚد در وٙبر ایٗ ٔحُ پز آٚاس ٜصح ٝٙعبس٘ذٌی دیٍزی را در راعتبی تح َٛتغییز رفتبر
فّٕی وؾٛر  ٚرفب ٜدر ٖٚسادی ٔزدٔی تب دٞ ٜب  ٚصذٞب عبَ آیٙذ ٜث ٝارٔغبٖ در ٟ٘بد ٔزدْ ثبلی ٌذارد.

**ساختمان اصلی ي محل جذیذ مًسسٍ در بخص غربی ي در فاصلٍ ی  5دقیقٍ ای از ایه محل (خیابان سلماویٍ-جىب پارک سلماویٍ ي از مسیر بلًار سرلطکر ضجاعی-
ورسیذٌ بٍ میذان خلیج فارس) قرار دارد.
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ٔتمبضیبٖ حضٛر در دٚرٞ ٜبی آٔٛسؽی تخصصی ٔؤعغ ٝآٔٛسػ فبِی ا٘زصی جٟت وغت
اعالؿ اس ٘ح ٜٛثجت ٘بْ  ٚسٔبٖ ؽزٚؿ دٚرٞ ٜبی آٔٛسؽی ٔی تٛا٘ٙذ ثب ؽٕبر ٜتّفٗ ٔزوش
آٔٛسػ ٔ 086 – 42228093 - 5زتجظ ثب دٚر ٜآٔٛسؽی ٔٛرد تمبضب تٕبط حبصُ ٕ٘بیٙذ.
رٚػ ٔ ٚذارن ٔٛرد ٘یبس ثجت ٘بْ ٘یش ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝؿ ٔتمبضیبٖ ث ٝؽىُ سیز ٔی ثبؽذ:
ثجت ٘بْ آساد :
 -1تٕبط ثب وبرؽٙبط ٔزثٛع(ٝداخّی  ٚ )111یب ٔزاجق ٝثٚ ٝة عبیت ٔزوش ث ٝآدرط
http://energy.ac.ir
 -2تىٕیُ فزْ ثجت ٘بْ ،ارعبَ تصٛیز وبرت ّٔی ،صفح ٝا َٚؽٙبعٙبٔ ،ٝیه لغق ٝفىظ 3*4
 -3ارعبَ اصُ  ٚتصٛیز فیؼ ثب٘ىی ثبثت ؽٟزی ٝدٚر ٜآٔٛسؽی ٚاریش ؽذٜ
4

امکانات ویژه موسسه آموزش عالی انرژی




اٍلیي ٍ تٌْا داًشگاُ اًشطی کشَس

ّذفوٌذی ّا ٍ هأهَسیت گشائی دس تواهی صهیٌِ ّای هٌْذػی اًشطی تا تشًاهِ جاهع اًشطی کشَس

قشاسدادّای ّوکاسی تا داًشگاُ ّای داخلی ٍ خاسجی داًشگاُ کایضس اػالتشى( ،)http://www.uni-kl.de/startseiteهذسػِ اًشطی اػتکْلن
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ػَئذ ( ،)http://sse-ac.euمرکز اطالعات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ()http://www.aeoi.org.ir
داًشگاُ اهیش کثیش)(http://www.aut.ac.ir



تشگضاسی ػویٌاسّا ،ػخٌشاًی ّای ٍیظُ ٍ کٌفشاًغ ّای ػشاػشی...


دٍسُ ّای آهَصشی هْاستی ٍ حشفِ ای تا تأییذیِ ٍصاست علَم



آصهایشگاُ ّای تحقیقاتی ٍ پاسک فٌاٍسی هشتثظ تا اًشطی ّای تجذیذپزیش (آب ،تاد ،خَسشیذ ،تیَگاص ٍ )...



هضایای تشخَسداسی اص عشح تیوِ حَادث داًشجَیی ،ػشٍیغ ایاب ٍ رّاب سٍصاًِ ،تَفِ ٍ غزای گشم سٍصاًِ

 ستثِ ّای اٍل  ،دٍم ٍ ػَم ٍسٍدی ّای ّش ػال ٍ ستثِ ّای تشتش تحصیلی تِ تشتیة  10 ،20 ،30دسصذ اص شْشیِ ثاتت تشم تعذ هعاف ّؼتٌذ.
داًشجَیاى اص یک خاًَادُ ّش یک  % 5تخفیف داسًذ .

تقؼیظ شْشیِ تا ششایظ خاص ( تا  1-2دسصذ اضافی )
 داًشجَیاًی کِ دس هقاعع تاالتش دس ّویي هَػؼِ پزیشفتِ شًَذ حذاقل  %10هعافیت دس پشداخت شْشیِ ثاتت داسًذ .
 داًشجَیاى داسای هقاالتً ،ششیات علوی ٍ صاحة ستثِ دس هؼاتقات الوپیادی  ،علوی ٍ ٍسصشی اص جَایض ٍیظُ ای تشخَسداس خَاٌّذ شذ .

5

ششکت دس هؼاتقات قشآًی  ،هزّثی ٍ کتاب خَاًی هَسد تقذیش هادی ٍ هعٌَی قشاس هی گیشد .
فشصت ششکت دس ػایش فعالیت ّای فشٌّگی تا اخز اهتیاصات ٍیظُ
تشگضاسی اسدٍّای صیاستی  ،ػیاحتی  ،تاصدیذ ّای علوی  ،اهکاًات ایٌتشًتی ٍ ٍایشلغ
تشخَسداسی اص صهیي ّای ٍسصشی ٍ تشتیت تذًی اختصاصی هَػؼِ
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تشگضاسی جلؼات تخصصی ػویٌاسّا ٍهشٍس دسػْای تخصصی یا حل توشیٌْا تِ عَس سایگاى

اػتفادُ اص هشاٍسُ ّای تحصیلی ،پضشکی ،سٍاًکاٍی ٍ ػایش ساٌّوائیْای اجتواعی ٍ هْاستی
تشگضاسی دٍسُ ّای تخصصی ٍ هْاستی غیش دسػی هشتَط تِ سشتِ ّای تحصیلی هختلف تا دسخَاػت داًشجَیاى
اص ػال آیٌذُ ایي هَػؼِ داسای ػاختواى هجْض تِ توام اهکاًات یک داًشگاُ کاهل اص جولِ کاسگاّْا ،آصهایشگاّْا ،ػایت ّای
کاهپیَتشی ،آتلیِ ّا ٍ ّوچٌیي صهیي ّای ٍسصشی  ،فضای پاسک فٌاٍسی ٍ پاسکیٌگ تواهی اػتاداى ٍ داًشجَیاى خَاّذ تَد.
اعضام داًشجَیاى هوتاص تشای دٍسُ ّای فٌی،اسشذ ٍ دکتشی اص عشیق ّوکاسی تا هَػؼِ دآآد( ٍ )DAADداًشگاُ کایضسػالتشى آلواى
اػتفادُ اص فضای تضسگ داًشگاّی ٍ ػاختواى جذیذ ٍیظُ هحیظ داًشگاّی
اػتفادُ سایگاى اص صهیي ّای ٍسصشی ٍیظُ دس توام اٍقات سٍص
پاسکیٌگ اختصاصی تشای اػاتیذ ٍ تشای داًشجَیاى
تشًاهِ سیضی دسٍع تشهی ػِ سٍص دس ّفتِ ٍ صهاى کوتش تشای هقغع کاسشٌاػی اسشذ
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ؽٕبر ٜتٕبط ٔؤعغ:ٝ

دانشکده مهندسی انرژی
عىًان ديرٌ

ردیف

086 – 42228093 - 5

وام مدرس

مدت ديرٌ

1

طراحی و کاربرد سیستم های تولید برق خورشیدی (فتوولتاییک)

رضا عالئی

 8ساعت

2

آشنایی با اصول و کاربرد آبگرمکن های خورشیدی

رضا عالئی

 8ساعت

3

دوره مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت

مجتبی میرزایی

 8ساعت

4

روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر

مجتبی میرزایی

 8ساعت

5

 CHP.تولید همزمان برق و حرارت

محمد حسین احمدی

 8ساعت

6

دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

مجتبی میرزایی

 8ساعت

7

مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

مجتبی میرزایی

 8ساعت

محمد حسین احمدی

 8ساعت

رضا عالئی

 8ساعت

محمد حسین احمدی

 8ساعت

رضا عالئی

 8ساعت

8

بهینه سازی سیستم های بخار

9

دوره عمومی مدیریت انرژی در ساختمان

10

اصول و مبانی ممیزی انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر

11

مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان

استاندارد AS/NZS 3598:2000

مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

7
تّفٗ086-42228093-5 :

ٕ٘بثز عب086-42228096 :ٜٚ

داوطکذٌ مهىذسی اورژی
12

اصول و کاربرد انرژی های تجدید پذیر
دوره مدیریت انرژی و ممیزی تجهیزات الکتریکی در صنعت

14

دوره عمومی ممیزی و مدیریت انرژی در ساختمان

15

دوره جامع استقرار سیستم مدیریت انرژی

16

دوره جامع ممیزی و مدیریت انرژی در ساختمان

17

ساختمان ()BMS

13

18

طراحی سیستم مدیریت یکپارچه

ISO 50001:2011

دوره مدیریت انرژی و ممیزی تجهیزات حرارتی در صنعت

رضا عالئی

 8ساعت

مجتبی میرزایی

 8ساعت

رضا عالئی

 8ساعت

محمد حسین احمدی

 8ساعت

رضا عالئی

 8ساعت

محمد حسین احمدی

 8ساعت

مجتبی میرزایی

 8ساعت

مجتبی میرزایی

 8ساعت

رضا عالئی

 8ساعت

محمد حسین احمدی

 8ساعت
12ساعت

19

دوره عمومی ممیزی و مدیریت انرژی در صنعت

20

اصول و کاربرد انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی)

21

استفاده ازسیستم های تولید همزمان برق و حرارت

22

کارگاه آموزشی مدلسازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار

مسعود جلیلیان

رئوس مطالب طراحی سیستم های آب گرم خورشیدی

مسعود جلیلیان

 16ساعت

رئوس مطالب طراحی سیستم های فتوولتاییک

مسعود جلیلیان

 16ساعت

CHP

)eQUEST (Quick Energy Simulation Tool
23

Design of Solar Water Heater Systems
24

Photovoltaic Systems Design

مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

8
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تمٛیٓ آٔٛسؽی دٚرٞ ٜبی تخصصی وٛتبٔ ٜذت
داوشکدٌ مهىدسی صىایع ،ایمىی
ردیف

مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

وام مدرس

مدت ديرٌ

عىًان ديرٌ

1

دوره مدیریت کیفیت جامع

علی نیک نژاد

32ساعت

2

دوره ISO 9001: 2015

سروش عشقی

24ساعت

3

دوره استاندارد ایمنی و بهداشت

سروش عشقی

12ساعت

4

دوره مدیریت پروژه

طاهر طاهریان

12ساعت

5

آموزش نرم افزار

طاهر طاهریان

24ساعت

6

آموزش نرم افزار شبیه سازی Enterprise Dynamics

سمیرا عباسی

 24ساعت

7

بورس و تشکیل سبد سهام

طاهر طاهریان

8ساعت

SPSS

حجت نبوتی

24ساعت

مصطفی عادلی زاده

 24ساعت

طاهر طاهریان

48ساعت

OHSAS 18001

PMBOK

MSP

8

آموزش نرم افزار

9

دوره سیستم های اعالن و اطفاء حریق پیشرفته

10

دوره آموزش نرم افزار های

Office

ؽٕبر ٜتٕبط ٔؤعغ:ٝ
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9

تمٛیٓ آٔٛسؽی دٚرٞ ٜبی تخصصی وٛتبٔ ٜذت
داتشکدٌ مهىدسی شیمی

ردیف

مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

وام مدرسیه

مدت ديرٌ

عىًان ديرٌ

1

آسپن – هایسیس Aspen- hysys

حیدر مداح

 16ساعت

2

دوره آموزش نرم افزار Matlab

حیدر مداح

 24ساعت

3

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network

حیدر مداح

 24ساعت

4

الگوریتم ژنتیک Algoritm Genetic

حیدر مداح

 24ساعت

ؽٕبر ٜتٕبط ٔؤعغ:ٝ

086 – 42228093 - 5
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تمٛیٓ آٔٛسؽی دٚرٞ ٜبی تخصصی وٛتبٔ ٜذت

ؽٕبر ٜتٕبط ٔؤعغ:ٝ

داوشکدٌ مهىدسی مکاویک

عىًان ديرٌ

ردیف

086 – 42228093 - 5
مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

وام مدرس

مدت ديرٌ

حسین تمیم

30ساعت

فرهود نیک نژاد

36ساعت

سعید رحیمی

32ساعت

سمیه بنائی

16ساعت

سهیال خوشنویسان

16ساعت
8ساعت
8ساعت

1

دوره آموزشی کتیا

2

درو ه آموزشی Ansys Fluent

3

دوره آموزشی Solidwork

4

دوره کارگاه آشنایی با فن ها و ....

5

دوره بهینه سازی مشعل های خانگی و ....

6

دوره میکروتوربین های آبی

یوسف یاسی

7

دوره پیکوتوربین های آبی

یوسف یاسی

11
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تمٛیٓ آٔٛسؽی دٚرٞ ٜبی تخصصی وٛتبٔ ٜذت

ؽٕبر ٜتٕبط ٔؤعغ:ٝ

دانشکده حسابداری و مدیریت

عىًان ديرٌ

ردیف

086 – 42228093 - 5
مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

وام مدرس

مدت ديرٌ

اختیاری

 50ساعت
 100ساعت

1

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

2

آشنایی با اصول حسابداری

علیرضا عامره

3

آشنایی با قوانین مالیاتی و مالیات ارزش افزوده

علیرضا عامره

 50ساعت

4

آموزش زبان انگلیسی (مکالمه،خواندن،نوشتن،گرامر)

آقای شهریار

 80ساعت

5

اصول بازاریابی اینترنتی

حمید رضا نیرومند

 50ساعت

12
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تمٛیٓ آٔٛسؽی دٚرٞ ٜبی تخصصی وٛتبٔ ٜذت
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مهندسی عمران ي معماری

عىًان ديرٌ

ردیف

086 – 42228093 - 5
مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

وام مدرس

مدت ديرٌ

1

آٔٛسػ ٘زْ افشار  Safeو Etabs

عٕی ٝثٙبئی

 60عبفت

2

آٔٛسػ ٘زْ افشار Sap

عٕی ٝثٙبئی

 40عبفت

3

وبرٌبٔ ٜصبِح  ٚعبخت  ٚآٔٛسػ ٔبوت عبسی

ٔزضی ٝعجیجی

 30عبفت

4

آٔٛسػ ٘زْ افشارٞبی autocad ،revit archicad

آلبی ٟٔذیبٖ

 40عبفت

5

رٚػ ٞبی ٘ٛیٗ عبخت ٔ ٚصبِح پیؼ عبختٝ

ٞب٘یٔ ٝحّٛجی

 20عبفت

6

اعتفبد ٜاس ا٘زصی ٞبی ٘ ٚ ٛتجذیذ پذیز در صٙقت عبختٕبٖ

ٔحٕذ ٟٔذی اثذی

 20عبفت

7

حفبؽت ایٕٙی در وبرٌب ٜعبختٕب٘ی

ٞب٘یٔ ٝحّٛجی

 20عبفت

عٕی ٝثٙبئی

 35عبفت

ٔحٕذ حغیٗ ٔقٕبریبٖ

 25عبفت

ٞب٘یّٔ ٝحٛجی

 40عبفت

8

فزایٙذ جٛػ  ٚثبسرعی جٛػ

9

ٔجب٘ی ٌٛدثزداری صئٛتىٙیه  ٚعبسٞ ٜبی پیؾزفتٝ

10

صٛرت ٚضقیت ٘ٛیغی ٔ ٚتز ٚ ٜثزآٚرد

13
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داوطکذٌ مهىذسی عمران ي معماری

11

عیغتٓ ٞبی ٚیض ٜجذة ا٘زصی در عبسٞ ٜبی فٛالدی

سمیه بنائی

 25ساعت

12

آٔٛسػ ٘زْ افشار آثبوٛط

حیدر مداح

 35ساعت

13

دٚر ٜآٔٛسػ ٘زْ افشار  ms projectو primavera

هانیه محلوجی

 30ساعت

14

رٚػ ٞبی عبخت  ٚفٙبٚریٟبی ٘ٛیٗ اجزای عبختٕبٖ

آقای نامر

 20ساعت

15

صزف ٝجٛیی  ٚثٟی ٝٙعبسی در ٔصزف ا٘زصی

محمد مهدی ابدی

 30ساعت

16

آٔٛسػ ٘زْ افشار  ٚ photoshopؽیت ثٙذی  ٚارائٟ٘ ٝبیی پزٚصٜ

مرضیه طبیبی

 40ساعت

17

دٚر ٜآٔٛسػ ٘زْ افشار 3dmax

آقای مهدیان

 40ساعت

18

دٚرٞ ٜبی تىٕیّی درٚط رؽتٞ ٝبی فٕزاٖ ٔ ٚقٕبری

محمد حسین معماریان

متغیر

19

٘مؾ ٝثزداری فٕٔٛی

داریوش خسروی مهد

 34ساعت

20

ٔجب٘ی GPS

داریوش خسروی مهد

 34ساعت

21

عیغتٓ اعالفبت ٔىب٘ی ٔمذٔبتی  ٚپیؾزفتGIS ٝ

داریوش خسروی مهد

 34ساعت

مؤسسه
آموزش
عالی انرژی
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تمٛیٓ آٔٛسؽی دٚرٞ ٜبی تخصصی وٛتبٔ ٜذت
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دانشکده مهندسی علوم کامپیوتر

ردیف

مؤسسه
آموزش
عالی انرژی

وام مدرس

مدت ديرٌ

Network +

محمدرضا عمان

 30ساعت

CCNA

محمدرضا عمان

 30ساعت

مهدی خورشیدی

 30ساعت

Security +

محمدرضا عمان

 30ساعت

)CEH(Certifed Ethical Hacker

محمدرضا عمان

 30ساعت

A+

حسین رفیعی

 30ساعت

حٕیذرضب ٘یزٙٔٚذ

 40ساعت

8

MCSE 2012 – 6 course

حٕیذرضب ٘یزٙٔٚذ

 100ساعت

9

مجازی سازی ()VM-Ware ESX

مهدی خورشیدی

 50ساعت

10

طراحی وب مقدماتی

حٕیذرضب ٘یزٙٔٚذ

 50ساعت

1
2
3
4
5
6
7

عىًان ديرٌ

086 – 42228093 - 5

Microtik Pack

( RHCSAلینوکس)

15
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داوطکذٌ مهىذسی علًم کامپیًتر
مؤسسه
آموزش
عالی انرژی
11

طراحی وب پیشرفته ()PHP

حمیدرضا نیرومند

 70ساعت

12

ٔذیزیت ٚة عبیت ()Word Press

حمیدرضا نیرومند

 70ساعت

13

ثز٘بٔٛ٘ ٝیغی C#

حمیدرضا نیرومند

 60ساعت

14

آٔٛسػ پبیٍب ٜدادٞ ٜب ()My SQL& SQL Server

مهدی خورشیدی

 80ساعت

15

آٔٛسػ SHAREPOINT

حمیدرضا نیرومند

 40ساعت

16

آٔٛسػ ٘زْ افشار فتٛؽبح CS6

حمیدرضا نیرومند

 80ساعت

ؽٕبر ٜتٕبط ٔؤعغ:ٝ

تّفٗ086-42228093-5 :

086 – 42228093 - 5

ٕ٘بثز عب086-42228096 :ٜٚ

