مجتمع آموزشی متاکو

تقویم آموزشی پاییز گروه مهندسی برق

ردیف

نام دوره

مدت دوره

شروع دوره

زمان برگزاری

هزینه دوره (تومان)

1

هوشمندسازی ساختمان با پروتکل)BMS) Wireless

32

1400/07/01

پنجشنبه 15 -18

1/350/000

دکتر سرمست

2

میکروکنترلر جامع ARM-STM

60

1400/07/04

یکشنبه 18-21

1/600/000

دکتر مهرعلیان

3

طراحی نیروگاه برق خورشیدی )PV+( II

16

1400/07/13

سه شنبه و چهارشنبه 9-17

2/200/000

مهندس محمدی

4

)Altium designer (Protel DXP
میکروکنترلر (I) AVR

32

1400/07/17

شنبه 18-21

890/000

مهندس آدینه

32

1400/07/21

چهارشنبه 16-18

990/000

دکتر مهرعلیان

6

)PLC S7 ( II
تعمیر بوردهای الکترونیک جامع

52

1400/07/23

جمعه 9 -12

1/500/000

دکتر عشقی نژاد

40

1400/07/25

یکشنبه 18-21

1/280/000

گروه اساتید

8

طراحی نیروگاه برق خورشیدی I

24

1400/07/30

جمعه ،شنبه و یکشنبه 9-17

2/500/000

مهندس محمدی

9

پردازش سیگنال در  MATLABو پیادهسازی روی FPGA

24

1400/08/06

پنجشنبه 19 -21

1/300/000

مهندس رنجبر

10

ePLAN
کارگاه آردوینو I

32

1400/08/10

دوشنبه 18-21

1/300/000

مهندس زنجانیزاده

27

1400/08/12

دوشنبه و چهارشنبه 16-18

990/000

مهندس صادقی

12

سیستمهای کنترل صنعتی و ابزاردقیق II

36

1400/08/14

جمعه 9 -12

1/350/000

دکتر زنجانی

13

 MATLABعمومی

20

1400/08/17

دوشنبه 16-18

830/000

گروه اساتید

14

)PLC S7 (I
سیستمهای کنترل صنعتی و ابزاردقیق I

52

1400/08/18

سه شنبه 18-21

1/400/000

دکتر عشقی نژاد

36

1400/08/21

جمعه 9 -12

1/150/000

دکتر زنجانی

16

الکتروپنوماتیک

52

1400/08/22

شنبه 15-18

1/950/000

گروه اساتید

17

اصول طراحی الکترونیک )(I

32

1400/08/26

چهاشنبه 18-21

850/000

دکتر مهرعلیان

18

)FPGA (I

48

1400/09/11

پنجشنبه 15 -18

1/450/000

مهندس رنجبر

19

Vivado
یونیت دندانپزشکی

20

1400/09/12

جمعه 9 -12

1/350/000

مهندس رنجبر

25

1400/09/20

شنبه 16-19

1/400/000

گروه اساتید

21

دستگاه کویترون

15

1400/09/22

دوشنبه 16-19

1/100/000

گروه اساتید

22

اتوکالو

40

1400/09/24

چهارشنبه 16-20

1/700/000

گروه اساتید

23

جامع دندانپزشکی ( یونیت ،کویترون ،اتوکالو )

80

1400/09/25

پنجشنبه 16-20

3/500/000

گروه اساتید

5
7

11

15

20

مدرس

( جهت عضویت در کانال تخصصی گروه برق ،با تلفن همراه خود تصویر رو به رو را اسکن کنید).

اصفهان ،بلوار دانشگاه ،کوچه ( 5مؤذن صفایی)
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