
ات موجود در دانشکده جهت اجرای دورهگروه آموزشینام دورهنام استان ز تجهی 

وسایل الزم و امکاناتعمران- معماری ام دی اف و چوب- آموزش طرایح داخیل 

ونیکآموزش طرایح مدارهای فرمان ست و مجموعه مدار فرمان و نرم افزار مرتبطبرق و الکتر

ییک سه فاز القائی آموزش طرایح و سیم پیچی موتورهای الکتر
ونیک برق و الکتر

وسایل و امکانات الزم برای سیم پیچی

ونییک (Maple )آموزش کاربرد نرم افزار یم پل  در آموزش الکتر
تمایم رشته ها

وسایل الزم و امکانات

وسایل و امکانات الزم برای شبکه کامپیوترکامپیوترآموزش کارگاه امنیت شبکه

ل کیفی اب ات ازمایشگاه شییممهندیسآموزش برریس کنتر ی تجهت 

ات فنی نداردهتیبرندینگ ی نیاز به تجهت 

دستگاه بافت پارچههتیآموزش طرایح و بافت پارچه و چاپ سیلک

های تجسیم آموزش اشنائی با مباحث ویژه در هتی
ات الزم جهت ارائه مباحث بصورت کاملهتی ی تجهت 

آموزش برق ، اتوماسیون صنعنر ، هیدرولیک و پنیوماتیک
ییکمکانیک-برق ی های الکتر نرم - plc – drive- انواع ماشی 

ادوات هیدرولیک و پنیوماتیک-افزارهای مانیتورینگ

دوره تخصیص ریخته گری آلیاژهای آهنی و غت  آهنی
متالورژی-مواد

ییک – گازوئییل – گازی – کوره های ذوب القائی  الکتر

فته وآزمایشگاه پیشر

فته در خودرو ی شده توسط ایساکو مکانیک خودرودوره مباحث پیشر ید– سایت تجهت  موتور هیتر

ساخت و تولیدبرگزاری کارگاه طرایح و تولید مدلسازی دیجیتایل

وسایل و امکانات الزم به صورت کامل موجود یم 

.باشد

دوره جامع روشهای مختلف جوش و بازریس آن
متالورژی-مواد

ات الزم برای انواع جوشکاری به همراه  ی کلیه تجهت 

تست و بازریس آن

ییک ات نوینبرق صنعنردوره تعمت  و نگهداری موتورهای الکتر ی کارگاه مجهز برق صنعنر ، با تجهت 

ید یدی ، رشته مکانیک خودرومکانیک خودرو(Toyota Prius)دوره خودروهای هیتر موتور هیتر
ات کامل کارگاه هیدرولیک و پنوماتیکمکانیک خودرودوره نیوماتیک، هیدرولیک صنعنر ی تجهت 
ات نوینبرق صنعنردوره طرایح مدارهای برق صنعنر ی کارگاه مجهز برق صنعنر ، با تجهت 

سیستم های رایانه ایمعماری3DMAXدوره آشنائی و آموزش نرم افزار سه بعدی 

کارگاه برق و کامپیوتربرقآشنائی باارتینگ همبندی ساختمان

کارگاه کامپیوترحسابداریآشنائی با بورس در رسمایه گذاری

کارگاه برق و کامپیوترکامپیوتر و فناوریآموزش برنامه نوییس تحت وب با جانگو

کارگاه کامپیوترمعماریآموزش فتوشاپ

کارگاه برق و کامپیوترکامپیوتر و فناوریآشنائی مفاهیم علم و داده و هوش مصنویع

ات مورد نیاز دورهپوشاک- طرایح و دوخت (بهبود عملکرد تولید پوشاک)دوره موالژ  ی انواع چرخ خیایط و سایر تجهت 

قلم نوری- سیستم کامپیوترمعماری و گرافیکدوره های نرم افزارهای تخصیص معماری و گرافیک
دوره تعمت  و نگهداری سیستم های انژکتوری و تعمت  و 

نگهداری گت  بکس معمویل و اتوماتیک
مکانیک خودرو

وجود انواع سیستم ها

وریدوره تلقیح مصنویع دام تانک ازت سایر لوازم- تفنگ تلقیح دامتی

گلخانهکشاورزیدوره مدیریت گلخانه

فته  کارگاه کامل و آزمایشگاهمعماری- عمران GISدوره مقدمائر و پیشر

ات موبایل فته تعمت  ونیک- برق دوره های آموزیسر مقدمائر و پیشر کارگاه کامل و آزمایشگاهالکتر

ونیک- برق PLCدوره آموزیسر مقدامنر برنامه نوییس  کارگاه کامل و آزمایشگاهالکتر

ونیک - برق دوره آموزیسر برنامه نوییس اندروید کارگاه کامل و آزمایشگاهکامپیوتر- الکتر

کارگاه کامل و آزمایشگاهتربیت بدئیدوره آموزیسر مربیگری رشته والیبال و شنا

کارگاه برق و کامپیوتربرق و کامپیوترآموزش برنامه نوییس تولید نرم افزار

کارگاه برق و کامپیوتربرق و کامپیوتردوره برنامه نوییس موبایل

وگاه اتیم کارگاه برق و کامپیوتربرق و کامپیوتردوره کاربرد ابزار دقیق در نت 

ل تابلوهای برق کارگاه برق و کامپیوتربرق و کامپیوتردوره کاربرد سنسورهای صنعنر در کنتر

لیست دوره های مهارت افزایی پیشنهادی مراکز زیرمجموعه دانشگاه فنز و حرفه ای به تفکیک استان 
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کارگاه برق و کامپیوتربرق و صنایع شیمیائیدر صنایع نفت و گازplcدوره کاربرد شبکه های

، بهداشت کار و محیط  ات نداردعمران(HSE)دوره ایمنی ی این دوره نیاز به تجهت 

دوره آشنائی با تغذیه ورزیسر و مکمل ها
به صورت وبینار آنالین برگزار شدهتربیت بدئی

دوره آشنائی روانشنایس مربیان ورزیسر و کارآفرینی ورزیسر
به صورت وبینار آنالین برگزار شدهتربیت بدئی

دوره آموزش تفکر سه بعدی و تاثت  بر دنیای دیزاین و طرایح 
ی
اینفوگراف

هتی
سایت کامپیوتری مجهز به نرم افزار های گرافییک

ی های تحت شبکه و شبکهکامپیوتر و شبکهدوره طرایح سیستم های نظارت تصویری تحت شبکه دوربی 

لر  فته) AVRدوره آموزیسر میکروکنتر (مقدمائر و پیشر
ونیک الکتر

اسلیلوسکوپ و پروب  ها فانکشن ژنراتور و پروب  ها منبع 

 برد بورد مقاومت LCD ( LM016L) 7SEGتغذیه 

خازن پتانسیومتر پروگرامر

CCNA VOIPات شبکه-کامپیوتردوره آموزش ی voip... از قبیل گویسر های و و voipتجهت 

دوره آموزیسر کاربردی طرایح سیستمهای اتوماسیون صنعنر

ونیک الکتر

متناسب با تعداد جلسات و ساعات آموزیسر میتواند 

ات مختلف اتوماسیوئی مثل  ی  / PLCشامل تجهت 

HMI / Drive /  سنسورهای پرکاربرد و 
ی
... معرف

باشد

فته) FPGAدوره آموزیسر طرایح دیجیتال با  (مقدمائر و پیشر
ونیک الکتر

 مقاومت خازن FPGA LCD 7SEGMENTبورد 

پروگرامر
 روش استاندارد طرایح سازه بنائی مقاوم 

ی
دوره آموزیسر معرف

برابر زلزله
عمران، معماری

skyroom, Adobeconnect, bbb: فضای مجازی

ونیکدوره آموزیسر دوره ی هوشمند سازی انرژی کارگاه انرژ ی تجدید پذیربرق و الکتر

نت اشیا ونیک و کامپیوتردوره آموزیسر اینتر نت اشیاالکتر ازمایشگاه اینتر

کارگاه دوخت.کارگاه چاپ.سایتطرایح پارچه و لباسدوره آموزیسر کاربرد خط در طرایح پارچه و لباس

کارگاه دوخت و کارگاه چاپ و سایتطرایح پارچه و لباسدوره آموزیسر پارچه سازی تخصیص

کارگاه چاپطرایح پارچه و لباسدوره آموزیسر کارکرد های عکایس در طرایح پارچه

کارگاه انیمیشنانیمیشندوره آموزیسر استاپ موشن

سایت کامپیوترگرافیکux و uiدوره آموزش جامع 

کارگاههمه ی رشته هادوره آموزیسر اخالق حرفه ای

سایت کامپیوترحسابداریدوره آموزیسر نرم افزار اموزش حسابداری
ات گرماییسر و رسماییسر منازل  ی  آشنائی با تجهت 

دوره آموزیسر
مسکوئی

ات کارگاه تاسیسات حرارئر و برودئرتاسیسات ی تجهت 

 آشنائی با برنامه نوییس های مختلف از قبیل 
 )دوره آموزیسر

و برگزاری  دور ه های کامپیوتری از  (سخت افزار -پایتون

دروره + - Networkآشنائی با شبکه های کامپیوتری )قبیل 

آشنائی با مهارت های هفت گانه -Proteusآموزش نرم افزار 

ICDL-دوره اموزش نرم افزار -برنامه نوییس سخت افزار

ییک-فتوشاپ ی های الکتر دوره آموزیسر نرم -دوره آموزیسر ماشی 

فته )طرایح وب سایت -افزار متلب  دوره  - (مقدمائر و پیشر

آموزیسر نرم افزار لتکس

کامپیوتر

نت 15سایت کامپیوتر با  - سیستم - کامپیوتر و اینتر

نت - روتر - سوییچ  روگرمر -شبیه سازها - کابل - اینتر

usb لر  ال ۴*۴ کیپد uno برد اردینو avr میکرو کنتر

 سنسور اثر ۱۶*۲یس دی گرافییک ال یس دی ساده 

لر ۵ ال ای دی esp8266انگشت   مییل میکرو کنتر

avr32 برد سوراخ دار سنسور تشخیص ۱۶*۴ دیکدر 

sim800cمدل Gmsحرکت سنسور 

 آشنائی با مکانیک خودرو وسیستم های 
دوره آموزیسر

ییک خودرو  فته)الکتر (مقدمائر و پیشر
مکانیک خودرو

ات کارگاه های مکانیک خودرو مرکز ی تجهت 

دوره آموزیسر طرایح نما و دکوراسیون ساختمان به کمک نرم 

 و Archicad, Revit architect, SketchUpافزارهای 

 و فاز دو نقشه های اجرائی
کارگاه اشنائی با طرایح فنی

نت 15سایت کامپیوتر با معماری ات - کامپیوتر و اینتر ی تجهت 
کارگاه معماری و نقشه کیسر

برگزاری دوره های آموزش نرم افزار های مربوط به طرایح و 

 Geminiدوره آشنائی با نرم افزار  -clo3dنرم افزار  )دوخت 

pattern)   فته و و دوره های آموزش الگوهای حجیم پیشر

ضخیم دوزی

طرایح دوخت

ات کارگاه طرایح دوخت ی تجهت 

تهران

تهران

بوشهر

چهارمحال و 

بختیاری
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دوره آموزیسر مشعل های گازسوز و صنعنر
ات کارگاه تاسیسات حرارئر و برودئرتاسیسات ی تجهت 

ات  ونیک در خودرو و تعمت  ECUدوره آموزیسر کاربرد الکتر
مکانیک خودرو

ات کارگاه های مکانیک خودرو مرکز ی تجهت 

 آشنائی با ساختار بورس
امکان آموزش مجازیحسابداریدوره آموزیسر

دوره آموزیسر پارچه سازی
طرایح دوخت

ات کامل کارگاه پارچه سازی، امکان  ی دارای تجهت 

آموزش مجازی
امکان آموزش مجازیگرافیکدوره آموزیسر طرایح پوستر

دوره آموزیسر برقراری ارتباط موفق و نظام دیه به محیط کار
عمویم

امکان آموزش مجازی

امکان آموزش مجازیگرافیکدوره آشنائی با نحوه مقاله نوییس و پروپوزال نوییس

ی توتال استیشن کارگاه آموزش عمیل کار با دوربی 
عمران و معماری

ی توتال الیکا و 4 ی توتال2عدد دوربی  عدد دوربی   

سندینگ

ی های ویژه ی در دانشکدهعمران و معماریکارگاه عمیل ساخت بیر وجود آزمایشگاه مرکزی بیر

بکس های اتوماتیک  آشنائی با گت 
دوره آموزیسر

بکس های مکانیک خودرو ی از انواع گت  وجود مجموعه ئر نظت 

اتواتیک در دانشکده به همراه ابزار مخصوص مرتبط

 آشنائی با سیستم های سوخت رسائی گازی
دوره آموزیسر

مکانیک خودرو
ی از انواع کیت های گاز  وجود مجموعه ئر نظت 

سوزدر دانشکده

ونکنیکMV و LVدوره آموزیسر طرایح و اجرای تابلوهای  ات کامل تابلوهای الکتر ی  دانشکدهML , LVوجود تجهت 

ات مورد نیازبرقWincc+ HMIدوره آموزیسر مانیتورینگ صنعنر با  ی برخورداری از تجهت 
ی استانداردها، مقررات میل   آشنائی با به کار گت 

دوره آموزیسر

و راهنمای طرایح در معماری فضای شهری ایران معماری 

پالس
معماری

ات مورد نیاز ی برخورداری از تجهت 

 آشنائی با تغذیه گیاهان و کودهای کشاورزی
دوره آموزیسر

کشاورزی
ات مورد نیاز ی برخورداری از تجهت 

ات مورد نیازمکانیکدوره آموزیسر سیستم برق مالنر پلکس ی برخورداری از تجهت 
طرایح، نصب و راه اندازی سیستم های خورشیدی 

(ONGRID, OFFGRID)  ی انرژی و کاهش مرصف ی و ممت 

انرژی
برق

ات مورد نیاز ی برخورداری از تجهت 

ات مورد نیازکامپیوتردوره آموزیسر هوش مصنویع ی برخورداری از تجهت 

ییک  DCو ACدوره تخصیص ماشینهای الکتر
برق و کامپیوتر

1- ی آسنکرون  ی سنکرون -2ماشی  3ماشی  -

موتور-5ژنراتور القائی -4ترانسفورماتور  dc 6-مولد 

dc 7-سیستم موازی کردن ژنراتور با شبکه

دوره تخصیص بازریس جوش
فنی و مهندیس

ات و دستگاههای جوشکاری شامل ترانس های  ی تجهت 

ات مربوط به  ی جوشکاری، برش گاز، پالسما و تجهت 

تست غت  مخرب

CNC fanuchدوره اپراتوری و برنامه نوییس دستگاه تراش 
فنی و مهندیس

 صنعنرCNCدستگاه تراش 

آموزش دوره طرایح تابلو برق صنعنر و عیب یائر و نصب 

ل موتور ل صنعنر و درایوهای صنعنر و کنتر ات کنتر ی تجهت 
ات آموزش طرایح و اجرای تابلو سازی برق و کامپیوتر ی تمام تجهت 

موجود است

ات کارگاههای صنایع شیمیائی
ی فرآیند، )دوره آشنائی با تجهت 

(حرارت، سیاالت و رآکتور
فنی و مهندیس

1- دستگاه استخراج-2مایع -دستگاه استخراج مایع  

لوله ای و2مبدل -4ونتوریمتر و روتامتر -3مایع -جامد  

... پوسته و لوله و

ی و آزمایشگاه مکانیک خاک ی آزمایشگاه بیر یعمران و معماریآموزش تکنسی  آزمایشگاه بیر

ی عکایس حرفه ای گرافیک- هتی دوره آموزش تکنیک های نورپردازی در عکایس فلش- پانتوگراف – دوربی 
دوره آموزش تکنیکهای مختلف چاپ دسنر روی سطوح 

مختلف
ست آموزیسر چاپ دسنرگرافیک- هتی 

خوزستان

زنجان

خراسان شمایل

چهارمحال و 

بختیاری

خراسان جنویر

خراسان رضوی
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بکس   و L90 - 405 - 206دوره آموزش آشنائی با گت 

206اتوماتیک 
علوم مهندیس

بکس  L90 - 405 - 206گت 
دوره آموزیسر نرم افزارهای تخصیص گرافیک و  نرم افزارهای 

کاربردی درحسابداری
گرافیک- هتی 

کامپیوتر تخصیص
ی چرم دوزی مدرن  سوزن - برگزاری آموزش دوره های هتی

ملیله کاری- جواهردوزی - دوزی مدل 
طرایح دوخت- هتی

کارگاه طرایح دوخت

آشنائی با اصول و فنون مذاکره در کسب و کار
حسابداری و امور اداری

کارگاه کامپیوتر
کارآفرینی و - آشنائی با اکو سیستم کار آفرینی دانشگایه 

مفاهیم و قواعد آن
کامپیوتر

(به صورت مجازی)کارگاه کامپیوتر

نت اشیا آشنائی با سیستمهای هوشمند خودروئی مبتنی بر اینتر
ونیک برق و الکتر

ونیک کارگاه الکتر
آشنائی با تجاری سازی محصوالت در حوزه فناوری اطالعات 

کتها و حقوق مالکیت فکری-  رسر
ر
مسائل حقوف

کامپیوتر
(به صورت مجازی)کارگاه کامپیوتر

آشنائی با شبکه های کامپیوتری و طرایح و نصب سیستم 
های امنینر

ونیک برق و الکتر
ات نصب و راه اندازی شبکه ی تجهت 

ونیکplcدوره آموزیسر  فته برق والکتر plcست های آموزیسر پیشر

سایت مجهز وبروزساخت وتولید-مکانیکدوره نرم افزارهای کاربردی ساخت وتولید

سایت مجهز وبروزکامپیوترpremiereدوره آموزش نرم افزار 
و  نرم افزار  - marveletدوره آموزیسر نرم افزار طرایح لباس 

مارلوس
طرایح دوخت ولباس

سایت مجهز وبروز

 آشنائی با خواص گیاهان داروئی
ات بروز رشته گیاهان داروئیگیاهان داروئی ومعطردوره آموزیسر

ی آزمایشگاه وتجهت 

کارگاه های مربوط به  رشته طرایح و دوخت از قبیل اصول و 

فنون مذاکره موفق بر اساس تحلیل تیپ های شخصینر و 

 انتخاب 
ی

مهندیس زبان ، آموزش اریگایم در لباس وچگونیک

شناخت انواع پارچه های مربوط به پوشاک و -رنگ لباس

ی آنها و رنگ در هویت سازی لباسها ی شیوه طرایح و رنگ آمت 

نتحسابداری سیستم و اینتر

ونیک کارگاه کامپیوترکامپیوترآشنائی با تجارت الکتر
-دوره های حسابداری شامل دوره آموزش تحریر دفاتر قانوئی 

ه با نرم – پیمانکاری - اکسل در حسابداری  ی حسابداری مکانت 

مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه و – افزارهای هلو و نوین 
ی مالیائر قوانی 

وئدیو پروژکشن و سیستم کامپیوترحسابداری

ات کاملبرق قدرتشبکه هوائی فن ورز ی تجهت   gisدور اموزیسر نقشه برداری مقدمائر و برگزاری دوره 
مقدمائر

کاملعمران

دوره طرایح : دوره های آموزیسر مربوط به تاسیسات از قبیل 

دوره طرایح - دوره نقشه کیسر گاز-و اجرای گرمایش از کف 

 -تاسیسات مکانییک ساختمان 
ر
دوره طرایح تاسیسات برف

دوره پکیج و شوفاژ دیواری-ساختمان

تاسیسات
ات ومدرس با تجربه باال و کار در صنعت  ی وجود تجهت 

و ساختمان وجود دارد

فته تعمت  جعبه دنده اتوماتیک  پژو )al4دوره مقدمائر و پیشر

۲۰۶)
ات ومدرس با تجربه باالمکانیک خودرو ی وجود تجهت 

ونیک خودرو مقدمائر و  ات سیستم برق و الکتر دوره تعمت 

فته پیشر
ات ومدرس با تجربه باالمکانیک خودرو ی وجود تجهت 

دوره مقدمائر هیدرولیک و پنوماتیک همراه با آشنائی و کار با 

نرم افزارهای مربوطه
ات ومدرس با تجربه باالمکانیک خودرو ی وجود تجهت 

ات سیستم سوخت و جرقه خودروهای انژکتوری،  دوره تعمت 

فته مقدمائر و پیشر
ات ومدرس با تجربه باالمکانیک خودرو ی وجود تجهت 

زنجان

سیستان و 

بلوچستان

فارس

سمنان
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قم
دوره آموزیسر طرایح و نصب سامانه های خورشیدی مبتنی 

pv systبر نرم افزار 

ونیک برق و الکتر

- 2ست آزمایشگایه سامانه خورشیدی متحرک - 1

وگایه  دارا بودن - 3 کیلو وات 20دارا بودن سایت نت 

دارا - 4سایتهای کامپیوتر و نرم افزار های مربوطه 

- 5بودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب 

مدرس توانمند جهت برگزاری دوره

Network+دوره آموزیسر 

برق و کامپیوتر

ی زبده، امکانات آموزیسر هم در  وجود کارگاه، مدرسی 

خود دانشگاه فنی و حرفه ای و هم در کارگاههای مورد 

تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین

دوره آموزیسر جوشکاری عمویم

مهندیس

ی زبده، امکانات آموزیسر هم در  وجود کارگاه، مدرسی 

خود دانشگاه فنی و حرفه ای و هم در کارگاههای مورد 

تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین

دوره آموزیسر تولید محتوا

برق و کامپیوتر

ی زبده، امکانات آموزیسر هم در  وجود کارگاه، مدرسی 

خود دانشگاه فنی و حرفه ای و هم در کارگاههای مورد 

تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین

ی دوره آموزیسر عکایس ختر

هتی

ی زبده، امکانات آموزیسر هم در  وجود کارگاه، مدرسی 

خود دانشگاه فنی و حرفه ای و هم در کارگاههای مورد 

تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین

( دوره تکمییل7شامل هر  ) ICDLدوره آموزیسر  

ITکامپیوتر و 

ی زبده،  وجود کارگاه، سایتهای مربوطه و مدرسی 

امکانات آموزیسر هم در خود دانشگاه فنی و حرفه ای 

و هم در کارگاههای مورد تفاهم نامه با سازمان فنی و 

حرفه ای استان قزوین
فته در  دوره آموزیسر الگوی سازی با متد مولر تکنولوژی پیشر

کارگاه های طرایح و دوخت
هتی

کارگاه اختصایص واساتید موظف و وجود رشته های 

مقطع کاردائی و کارشنایس

دوره آموزش سیستم ساختمائی ومصالح نوین در 

معماری،برریس نحوه اجرای و عملکرد سازه های پیش تنیده
ساختمان ومعماری

کارگاه اختصایص واساتید موظف و وجود رشته های 

مقطع کاردائی و کارشنایس

دوره آموزش سیستم های جدید خودرو عیل الخصوص 

یدی وانژکتوری موتورهای هیتر
علوم مهندیس

یدی  کارگاه مجهز مکانیک خودرو و موتور هیتر

واختصایص وسوله مجزا

phpدوره آموزیسر طرایح صفحات وب به کمک تکنولوژی 
چهار کارگاه مجزا و به روز واساتید موظفکامپیوترو برق

ل و ابزار دقیق  دوره آموزیسر مهارت استاندارد آزمایشگاه کنتر

فتهPLCو دوره آموزیسر   مقدمائر وپیشر
ونیک برق و الکتر

 واساتید موظف و وجود رشته plcکارگاه اختصایص 

های مقطع کاردائی و کارشنایس
و وصله (فورچینگ)دوره آموزش عمیل جوشکاری رس به رس 

 
ی

میلگردها درساختمانهای بتنی و تست های (کوپلر)مکانییک

آزمایشگایه
عمران

اه  ر دستگاه چک یونیورسال جهت تست کشش و دستر

تست خملش میلگرد

یدی مکانیک خودرودوره آموزیسر مورتورهای هیتر
یدی با دودستگاه  وجود کارگاههای موتورهای هیتر

موتور

وگاههای خورشیدی دوره آموزیسر  ساخت و بهره برداری نت 
برق

وگاه خورشیدی  کیلو وات  - 20kwوجود نت 

اینورترهای خورشیدی و ست آمویسر انرژهای 

خورشیدی

ی ابزار- ساخت و تولید دوره کامل تراشکاری دو محوره ماشی 
ی های تراش  یزی 8کارگاه ماشی  ی تتر  2.5 دستگاه ماشی 

 عدد قرز اففر و عمودی4متر و 
- دوره آموزیسر طرایح و برنامه نوییس خانه های هوشمند 

نت اشیاء اینتر
ونیک آشنائی با شیوه های هوشمند سازی صنایعکامپیوتر و الکتر

ونیکplcدوره آموزیسر plcست های آموزیسربرق و الکتر

ونیککارگاه آموزیسر ساخت تابلو روان توان مدرسان ونرم افزارهایتخصیصبرق و الکتر

ات کارگایه الزممکانیکvTدوره آموزیسر جوشکاری ی تجهت 

قزوین

کردستان

کرمان

 کهگیلویه وبویر 

احمد
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کارگاه مخصوص ساختمان سازیعمران ومعماریدوره اموزیسر نظارت واشکاالت رایج در سازهای بتنی

سیستم کامپیوتری ونرم افزار معماریبرق معماریدوره آموزش نورپردازی مختص معماری

دوره آموزیسر سیستم های تعلیق فعال در خودرو
مکانیک - تاسیسات حرارئر وبرودئر 

خودرو
انواع سیستم انتقال قدرت معمویل و اتوماتیک

 ارزیائر پاسچر و اصالح الگوی حرکنر
تربیت بدئیدوره آموزیسر

ی دستگاه   INbodyپک کامل خط کش اندازه گت 

BMIدستگاه 
آموزش بازی  -Unityدوره آموزیسر  بازی سازی با موتور 

Matlabآموزش پردازش تصویر با -UE4سازی با موتور 
سیستم های رایانه ائی و نرم افزار مربوطهکامپیوتر

دوره آموزیسر مربوط به ساختمان از قبیل مدلسازی 

ل های etabsساختمان ها برمبنای نرم افزار   آشناین  با کنتر

جزییات اجرائی ) 2آشنائی با نقشه های اجرائی و فاز -دسنر 

ی های سبک مقاوم -ساختمان  ی گازی)ساخت بیر - پرلینر-بیر

clc )ودوره جوشکاری و آشنائی با انواع جوشهای ساختمائی

عمران
ی  کارگاه جوشکاری و اسکلت -آزمایشگاه تکنولوی بیر

فلزی

دوره آموزیسر اصول صحیح دیوار چینی و انواع مصالح 

 مدرن در دیوارها
ی
مرصف

کارگایهعمران

 
ی

 تعمت  و نگهداری پکیج های خانیک
دوره آموزش مقدمائر

 آشنائی ، رسویس و نگهداری آسانسور های 
وآموزش مقدمائر

مسکوئی

گروه مهندیس تاسیسات حرارئر و 
برودئر

ات کامل مربوط به کارگاه های رشته تاسیسات  ی -تجهت 

ده انواع آسانسور مدار گستر

دوره آموزیسر سیستم های انتقال قدرت در خودرو و سیستم 

های تعلیق فعال در خودرو
مکانیک خودرو

انواع -انواع سیستم انتقال قدرت معمویل و اتوماتیک 

سیستم تعلیق و فرمان
 شبیه سازی فرآیند های شیمیائی با نرم افزار 

دوره آموزیسر

هایسیس
نتصنایع شیمیائی و صنایع چوب کامپیوتر و اینتر

 Front)دوره آموزیسر طرایح وب واسط های سمت کاربر 

end design)
نت- کامپیوترکامپیوتر نرم افزار های مرتبط- اینتر

ی دست و صورت هتی و طرایح دوختدوره آموزیسر قالب گت 
ی آرژینالد ی- باند گچی- مواد قالب گت  - گچ قالب گت 
ی کارگاه ترسیم- وازلی 

، بهداشت و محیط زیست  عمویمHSEدوره آموزیسر کارگاه ایمنی
نت و محیط آزمایشگایه شییم و  کامپیوتر، اینتر

ی افزار ماشی 

 بر روی ضایعات 
ی
دوره آموزیسر کشت قارچ خورایک صدف

کارگاه صنایع چوب
صنایع چوب

پالستیک جهت نگهداری - گاز تک شعله- دیگ بخار

اتاق- بذر قارچ- ترکیب بذر قارچ و ضایعات چوب

دوره آموزیسر الزامات ایمنی کار و الزامات آزمایشگاههای 

صنایع شیمیائی
ات عمویم و نرمال آزمایشگایهصنایع شیمیائی ی تجهت 

 های تحویل کودکان و نوجوانان 
ی

 آشنائی با ویژگ
دوره آموزیسر

در ابعاد مختلف
انسائی و تربیت کودک

 به این داره که حضوری باشه یا 
ی

ات هم بستیک ی تجهت 

مجازی
دوره آموزیسر ریاضیات مهندیس و کاربردهای آن در نرم افزار 

MATLAB
پایه

 به این داره که حضوری باشه یا 
ی

ات هم بستیک ی تجهت 

مجازی

هتی و معماریدوره آموزیسر طرایح سقف های شیبدار
 به این داره که حضوری باشه یا 

ی
ات هم بستیک ی تجهت 

مجازی

کامپیوتردوره آموزیسر شبیه سازی سیستم های کامپیوتری
 به این داره که حضوری باشه یا 

ی
ات هم بستیک ی تجهت 

مجازی

س همه گروه هاآموزش تاب آوری ومدیریت استر
 به این داره که حضوری باشه یا 

ی
ات هم بستیک ی تجهت 

مجازی

(مکالمه )آموزش زبان انگلییس 
کلیه گروه های آموزیسر

- سیستم صوئر - ویدیو پرژکتور -کالس سمیع برصی 

-کامپیوتر 
آموزش طرایح سقف های شیب دار وآموزش مقدمائر و 

فته طرایح سازه های بتنی با نرم افزار مهندیس  پیشر

Etabs&safe
اتلیه معماریمعماری

کارگاه آشنائی با کامپوزیت برای طرایح بدنه خودرو
نقشه کیسر و - مکانیک خودرو 

طرایح صنعنر
و قطعات مدلهای کامپوزیت- رزین 

ماژولها و سنسور های مربوطهبرق و کامپیوترdc و ماشینهای IOTکارگاه آشنائی باسیستم 

کرمانشاه

گلستان

گیالن

 کهگیلویه وبویر 

احمد
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کارگاه شناخت الیاف
طرایح - طرایح دوخت - نسایحر 

لباس
کارگاه و آزمایشگاه نسایحر

 آشنائی با پکیج های صنعنر
کارگاه و آزمایشگاه تاسیساتمکانیک- تاسیسات دوره آموزیسر

فته طرایح سازه های بتنی با نرم  دوره آموزش مقدمائر و پیشر

Etabs&safeافزار مهندیس 
سایت کامپیوترعمران

  آشنائی با اصالح چوب
کارگاه صنایع چوبصنایع چوبدوره آموزیسر

 آشنائی زبان تصویر و خالقیت های تصویری
دوره آموزیسر

کامپیوتر- کارگاه گرافیکگرافیک

ات کاملطرایح دوختدوره آموزیسر طرایح لباس در برنامه های تلوزیوئی ی کارگاه طرایح دوخت با تجهت 
دوره آموزیسر کاربردهای پژوهیسر هوش مصنویع و الگوریتم 

ی ی ماشی  های یادگت 
کامپیوترکامپیوتر

کامپیوترعمویم(LATEX)دوره آموزش مقدمائر نرم افزار التکس

کامپیوترعمویمکارگاه آموزیسر خالقیت، نوآوری و حل مسئله

ی خایص نیاز نیستبرقدوره آموزیسر پایش تخلیه جزئی در کابلهای فشارقوی برای برگزاری این دوره هیچ تجهت 

ARPA-ECDIS-GMDSSدستگاه شبیه ساز ناوبری و مکانیک موتورهای دریائیTITAN S4
 آشنائی با نرم افزارهای رشته های مختلف از 

دوره آموزیسر

و آموزیسر - نرم افزار کاربردی پروتئوس -ADS-هلو )قبیل 

(ECUسخت افزار و نرم افزار ای یس یو 
ات خایص نداردحسابداری ی نیاز به تجهت 

آموزش )دوره های آموزیسر  تخصیص گروه برق و مکانیک 

بکس اتوماتیک    آموزش تخصیص برق A14تخصیص گت 

خودرو و عیب یائر سیستم مالنر پلکس و آموزش و نصب 

(سیستمهای حفاظنر هوشمند

وسایل و امکانات الزم  الزم موجود استمکانیک خودرو

 و  سیتم های حفاظنر IPCCTVدوره آموزش ونصب سیستم 

هوشمند
ونیک وسایل و امکانات الزم  الزم موجود استالکتر

ونیکدوره آموزیسر برنامه نوییس و مونتاژ تابلو روان وسایل و امکانات الزم  الزم موجود استالکتر

دوره آموزیسر حرکات اصالیح
، خط کش انعطالف پذیری، شاقولتربیت بدئی صفحه شطرنچر

موتور و  -  90موتور تندر  )دوره آموزیسر مربوط به موتور ها 

بکس  ی    ح قطعات  - TU206 وxu405گت  یدو تشر موتور هیتر

آن
ات الزم موجود استمکانیک خودرو ی تجهت 

  آشنائی با استاندارد اجرائی شبکه های توزی    ع
دوره آموزیسر

برق
ات آزمایشگایه جهت  ی تمایم امکانات کارگایه و تجهت 

-آموزش دوره و اساتید مجرب
  آشنائی با ابزار شنایس کار بردی در عملیات 

دوره آموزیسر

تراشکاری
ساخت و تولید-مکانیک

، اره  وجود انواع دستگاههای تراش، فرز، دریل ستوئی

، اسپاک و  ...لنگ، دستگاه سنگ زئی

ی
  آشنائی با  موشن گراف

گرافیکدوره آموزیسر
یس به کامپیوتر و نرم افزار  سایت و امکان دستر

افکت افتر
  آشنائی با طرایح بر اساس ضوابط شهرداری و 

دوره آموزیسر

نظام مهندیس
داریمعماری ی فیلمتر یس به کامپیوتر، دوربی 

سایت، امکان دستر

راندو،  - EndNoteدوره آموزیسر کار با انواع  نرم افزارها

...اسکیس و 
سایت و کامپیوترمعماری- برق و کامپیوتر 

  آشنائی با راه های رسیدن به ایده های خالق و 
دوره آموزیسر

متفاوت در طرایح پارچه های مدرن
طرایح دوخت و لباس

ات  ی ی فیلم برداری و ویدئو پروژکتور و تجهت  دوربی 

مرتبط با دوخت
  آشنائی با آموزش اجرای تکنیک های الگوهای 

دوره آموزیسر

حجیم در الگوسازی لباس های مدرن
طرایح دوخت و لباس

ات  ی ی فیلم برداری و ویدئو پروژکتور و تجهت  دوربی 

مرتبط با دوخت
دوره آموزش خالقیت برای کشف ایده های نو و خاص در 

طرایح لباس
طرایح دوخت و لباس

ات  ی ی فیلم برداری و ویدئو پروژکتور و تجهت  دوربی 

مرتبط با دوخت

s7300 مقدمائر plc دستگاه ست آموزیسر 3برق و کامپیوتردلتا  مقدمائر- دلتا آنالوگ - plcانواع دور های آموزیسر 
  آشنائی با  مطالعات آزمایشگایه و صحرائی 

دوره آموزیسر

خاک
دستگاه زلزله نگارعمران

گیالن

مرکزی

مازندران

مازندران



ات موجود در دانشکده جهت اجرای دورهگروه آموزشینام دورهنام استان ز تجهی 

لیست دوره های مهارت افزایی پیشنهادی مراکز زیرمجموعه دانشگاه فنز و حرفه ای به تفکیک استان 

 زیمنس440 و 430دوره آموزیسر درایوها میکرومستر رسی 
ونیک-ابزار دقیق یل زیمنسالکتر ات ابزار دقیق و کنتر ی تجهت 

... دلتاHMI و  Pid contro و control valveدوره آموزیسر 
ونیک-ابزار دقیق الکتر

یل زیمنس و مجموعه  ات ابزار دقیق و کنتر ی تجهت 

سنسوریک

فته نرم افزار تخصیص  دوره آموزیسر آموزش مقدمائر و پیشر

ARC GIS
عمران- معماری 

 (درصورت اجرای حضوری دوره)سایت کامپیوتر 

ونییک  در صورت )زیرساختهای فناوری آموزش الکتر

(اجرای مجازی دوره
- مس و آلیاژهای آن  )دوره آموزیسر آلیاژسازی غت  آهنی 

تیتانیوم و - روی و آلیاژهای آن - آلومینیوم و آلیاژهای آن 

ات پزشیک  ی ی -آلیاژهای آن و کاربرد آن در تجهت  آشنائی با ماشی 

(تراش و فرز

ی تراش و فرزساخت و تولید ماشی 

ییک ی های الکتر ییک برقدوره آموزیسر ماشی  ی الکتر dc و acست های آموزیسر ماشی 
ل کننده های صنعنر ونیک(plc)دوره آموزیسر کنتر plcست های کامل آموزیسر برق و الکتر

ل آنبرقدوره آموزیسر طرایح و اجرا و نصب آسانسور ات و مدارت کنتر ی اتاقک آسانسور و کلیه تجهت 
کوره القائیمتالورژی(فوالد و چدن)دوره آموزیسر آلیاژ سازی آهنی

کارگاه گرافیک و معماریگرافیک-معماری دوره آموزش تخصیص آبرنگ

کارگاه کامپیوترکامپیوترplcدوره آموزش 

کارگاه کامپیوترکامپیوتردوره آموزش برنامه نوییس اندروید

کارگاه گرافیک و معماریگرافیک-معماری دوره آموزش پتینه کاری

کارگاه کامپیوتر و رایح دوختطرایح و دوختدوره آموزش نرم افزار مارولس طرایح و دوخت

 و اجرائی
وجود آتلیه معماری و نقشه کیسر مجهز در دانشکدهمعماریترسیم نقشه های فنی

 سایت کامپیوتر و سالن آمفی تئاتر7دارا بودن کامپیوتر و فناوری اطالعاتپیاده سازی سیستم دانشگاه مجازی

جوشکاریفرآیند جوشکاری قویس

, SMAWوجود چندین دستگاه جوشکاری

GTAW,GMAW

فته کامپیوتربرنامه نوییس تحت وب پیشر

نت 60سایت کامپیوتری با ظرفیت   نفری، اینتر

پررسعت و

فتهگروه برق و کامپیوترPLCدوره مهارئر  وجود کارگاه و آزمایشگاه های تخصیص و پیشر

هرمزگان

یزد

همدان

مرکزی


































