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 مدرس هزینه دوره)تومان( زمان برگزاری شروع  دوره مدت دوره)ساعت( نام دوره ردیف

1 Altium  designer(II) 72 1401/06/24 مهندس آدینه 000/500/1 21_18چهارشنبه 

2 Fpga(I) 48 31/06/1401 مهندس رنجبر 000/650/1 18_20پنج شنبه 

3 AVR(II) 32 1401/07/10 دکتر مهرعلیان 000/150/1 18_15یکشنبه 

4 Fpga(II) 48 15/07/1401   مهندس رنجبر 000/850/1 9_12جمعه 

5 Arduino(II) 40 1401/07/18   مهندس احمدی 000/500/1 21_18:30دوشنبه 

 مهندس رنجبر 000/300/1 15_18پنج شنبه   21/07/1401 24 پردازش سیگنال در متلب 6

7 Altium desiner   مبتنی برfpga 40 1401/07/21   مهندس رنجبر 000/500/1 18_15پنج شنبه 

 گروه اساتید 000/900/2 17_20شنبه،سه شنبه 07/08/1401 96 کارگاه الکترونیک کاربردی 8

 خانم مهندس هیرمند 000/250/1 17_20یکشنبه  09/08/1401 32 جامع تعمیر درایو 9

10 Matlab  مهندس احمدی 000/200/1 18_21چهارشنبه  18/08/1401 40 عمومی 

11 Avr(I) 32 1401/09/13  دکترمهرعلیان 000/150/1 18_15یکشنبه 

 الکترونیک و مخابرات
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12 Arm stm   دکترمهرعلیان 000/250/2 21_18یکشنبه  1401/09/27 60 جامع 

13 LabVIEW 32 1401/08/27   گروه اساتید 000/500/1 12_9جمعه 

 مدرس هزینه دوره)تومان( زمان برگزاری شروع دوره مدت دوره)ساعت( نام دوره ردیف

 دکتر زنجانی   000/500/1 15_18پنج شنبه   36 07/07/1401 (IIابزار دقیق) 1

2 Eplan p8 40 20/07/1401 زنجانی زاده 000/500/1 15_18چهارشنبه  مهندس 

3 Plc s7(II) 52 23/07/1401   نژاد 000/900/1 18_21شنبه  دکتر عشقی 

 دکتر زنجانی   000/300/1 18_21چهارشنبه   11/08/1401 36 برق صنعتی 4

5 Plc s7(I) 52 08/09/1401   نژاد 000/850/1 18_21سه شنبه  دکتر عشقی 

6 Dig silent 40 24/09/1401  مدینه 000/700/1 18_21پنج شنبه  مهندس 

مدینه 000/300/2 18_21دوشنبه   21/09/1401 40 حفاظت مقدماتی  رله 7  مهندس 

8 TIA PORTAL 32 01/09/1401   گروه اساتید 000/500/1 18_21سه شنبه 

 صنعتی و اتوماسیون برق

 قدرت
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 مدرس هزینه دوره)تومان( زمان برگزاری شروع دوره مدت دوره)ساعت( نام دوره ردیف

نصب و راه اندازی تجهیزات   1
 حفاظتی)دوربین،دزدگیر(

 گروه اساتید 000/000/3 17_20سه شنبه   19/07/1401 48

 مهندس خاکسار 000/750/1 17_20پنج شنبه 12/08/1401 40 هوشمند سازی ساختمان 2

با نرم افزار   3  گروه اساتید 000/750/1 18_21چهارشنبه   Dialux 32 16/09/1401تحلیل روشنایی 

 مدرس هزینه دوره)تومان( زمان برگزاری شروع  دوره مدت دوره)ساعت( نام دوره ردیف

 مهندس احمدی 000/500/1 17_20یکشنبه 16 17/07/1401 (IIطراحی نیروگاه خورشیدی) 1

 مهندس احمدی 000/950/1 17_20دوشنبه   30 30/08/1401 (Iطراحی نیروگاه خورشیدی ) 2

 انرژی تجدید پذیر

 برق ساختمان
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 مدرس  هزینه دوره)تومان( زمان برگزاری شروع دوره مدت دوره)ساعت( نام دوره ردیف

کارگاه تعمیر جامع تجهیزات   1
 دندانپزشکی)یونیت،کویترون،اتوکالو( 

 گروه اساتید 000/500/4 17_20شنبه،چهارشنبه   07/08/1401 80

 مدرس  دوره)تومان(هزینه  مدت دوره)ساعت( موارد یادگیری عنوان دوره ردیف

 000/100/3 108 ابزاردقیق مقدماتی/ابزاردقیق پیشرفته/کالیبراسیون ابزار دقیق 1

000/200/2 

 دکتر زنجانی  

             Altium Designer(I) 164 000/350/6جامع / Avr(I)/Avr(II)/Arm STM میکرو کنترلر 2

000/500/4 

 گروه اساتید

 Arduinoکارگاه الکترونیک/ تعمیربورد/   الکترونیک 3
/Altium Designer(I) 

160 000/500/7           

000/250/5 

 گروه اساتید

سیستم حفاظتی   /DIALUXبرق هوشمند/ طراحی روشنایی با  برق ساختمان 4

 )دوربین،دزدگیر(

112 000/750/4            

000/350/3 

 گروه اساتید

 مهندسی پزشکی

 پکیج ویژه کارآموزی
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 ردیف
 

 مدرس  هزینه)تومان( مدت دوره)ساعت( موارد یادگیری عنوان دوره

کارگاه الکترونیک/تعمیریونیت دندانپزشکی/ تعمیردستگاه   جامع تجهیزات دندانپزشکی 1
 کویترون/ تعمیر اتوکالو 

176 000/400/7            

000/200/5 

 گروه اساتید

            HSE 92 000/400/4( /II(/ رله حفاظت)Iرله حفاظت) تولبد و انتقال نیرو  2

000/100/3 

 مهندس مدینه

              Plc(I)/Drive/HMI/  Plc(II)/  Tia 140 000/800/5 اتوماسیون صنعتی 3

000/600/4 

 دکتر عشقی نژاد

4 fpga Fpga(I)/FPGA(II)/ 
Altium designer/    مبتنی برfpga/ 

 پردازش سیگنال در متلب

160 000/300/6               

000/400/4 

 مهندس رنجبر

 پکیج ویژه کارآموزی


