
 

 

  

مجتمع 
قل تهران هب روزي مي  فني   مند شود.نفر از خدمات يا محصوالت آن بطور مطلوب بهره 1انديشد که رد هر خانواده ارياني حدا

 دپارتمان ربق و الکترونیک
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 قدرت-گروه برق
 ردیف عنوان دوره کد دوره مدت  پیش نیاز مدرس نوع برگزاری برگزاریزمان  تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه )ریال(

37.500.000 
30  

/02/1402 
09/02/1402 

 روزهای زوج

 (20:30الی  15:30)
 1 برق ساختمان 272252 50 - مهندس دارابی حضوری

37.500.000 25/03/1402 28/02/1402 
  جمعهو  پنج شنبه

 (14:00الی 8:00)
 2 برق ساختمان 257571 50 - مهندس هاشمی حضوری

43.880.000 12/03/1402 14/02/1402 
  جمعهو  پنج شنبه

 (14:00الی 08:00)
 272293 60 برق ساختمان مهندس سلیمانی حضوری

 برق صنعتی 

 )تئوری و آزمایشگاه(
3 

43.880.000 13/03/1402 06/02/1402 
  چهارشنبهو  شنبه

 (20:30الی 15:30)
 272253 60 برق ساختمان مهندس عراقی حضوری

 برق صنعتی 

 )تئوری و آزمایشگاه(
4 

22.280.000 14/03/1402 10/02/1402 
 یکشنبه

 (20:30الی 14:30)
 - ترکیبی

دانشجویان و فارغ التحصیالن 

 رشته مهندسی برق
32 272255 

طراحی و اجرای تاسیسات 

  1الکتریکی 

 )تاسیسات برق ساختمان(

5 

22.280.000 09/03/1402 05/02/1402 
 سه شنبه

 (20:30الی 14:30)
 - ترکیبی

دانشجویان و فارغ التحصیالن 

 رشته مهندسی برق
32 272257 

طراحی و اجرای تاسیسات 

  2الکتریکی 

 های صنعتی()پلنت

6 

29.710.000 29/03/1402 18/02/1402 
 دوشنبه

 (20:30الی 15:30)
 مهندس عیوضخانی ترکیبی

دانشجویان و فارغ التحصیالن 

 رشته مهندسی برق
30 272295 

 کشی برق به کمک نقشه

 EPLANنرم افزار 
7 

35.060.000 26/03/1402 15/02/1402 
 جمعه

 (14:30الی 08:30)
 مهندس عیوضخانی ترکیبی

دانشجویان و فارغ التحصیالن 

 رشته مهندسی برق
40 272297 

کشی الکتریکی طراحی و نقشه

 به کمک
 Autocad Electrical  

8 

24.710.000 13/04/1402 23/03/1401 
 سه شنبه

 (19:30الی  14:30)
 مهندس واکف ترکیبی

کشی الکتریکی به طراحی و نقشه

 کمک
 Autocad Electrical 

20 275573 
سازی تاسیسات الکتریکی مدل

  Revit Mepافزار توسط نرم
9 

31.500.000 11/02/1402 09/02/1402 
 شنبه تا دوشنبه

 (14:00الی  08:00)
 مهندس آبشار حضوری 

  برق ساختمان

 IP,HDهای آنالوگ دوربین
18 272258 

هوشمندسازی ساختمان 

 (knx)پروتکل 
10 

26.460.000 15/02/1402 31/01/1402 
  جمعهو  پنج شنبه

 (20:30الی 14:30)
 IP,HD 11های آنالوگ دوربین 272300 32 - مهندس هاشمی حضوری
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 الکترونیک و کنترل گروه 
 ردیف عنوان دوره کد دوره مدت  پیش نیاز مدرس نوع برگزاری زمان برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه )ریال(

25.000.000 05/04/1402 28/01/1402 
 دوشنبه 

 (20:30 الی 15:30)
 1  الکترونیک مقدماتی 270407 50 - مهندس هوشمند  حضوری

27.000.000 11/03/1402 07/02/1402 
 پنج شنبه

 (19:30 الی 14:30)
 275844 30 - دکتر فتاحی ترکیبی

طراحی برد مدار چاپی با نرم 

 Altium Designerافزار 
2 

 رزرو 25 - - ترکیبی - - - 13،420،000
برنامه نویسی ویژه 

 میکروکنترلرها
3 

25.200.000 18/03/1402 07/02/1402 
 پنج شنبه

 (14:30 الی 08:30)
 272269 40 - مهندس نوروزی ترکیبی

برنامه نویسی و راه اندازی برد 

 آردوینو برای مهندسان
4 

35.710.000 30/04/1402 22/02/1402 
 جمعه

 (13:00 الی 08:00)
 275574 50 - دکتر فتاحی ترکیبی

اندازی نویسی و راهبرنامه

 )مقدماتی( AVRمیکروکنترلر 
5 

 - ترکیبی - - - 25،390،000
اندازی نویسی و راهبرنامه

 )مقدماتی( AVRمیکروکنترلر 
 رزرو 34

اندازی نویسی و راهبرنامه

 )پیشرفته( AVRمیکروکنترلر 
6 

38.500.000 27/05/1402 12/03/1402 
 جمعه

 (19:30 الی 14:30)
 دکتر فتاحی حضوری

اندازی نویسی و راهبرنامه

 )مقدماتی( AVRمیکروکنترلر 
 ARM  7میکروکنترلرهای  274493 50

30.000.000 27/03/1402 23/02/1401 
 شنبه

 (20:30 الی 15:30)
 دکتر فتاحی حضوری

Altium Designer 
 AVR/ARMهای یکی از دوره

30 268184 
-سازی سختهای پیادهمهارت

 افزار با میکروکنترلرها
8 

 - ترکیبی - - - 31.250.000
آشنایی با اصول الکترونیک و 

 میکروکنترلرها
 9 پایرزبری 261614 35

 رزرو 60 متلب مقدماتی - ترکیبی - - - 31.250.000
پردازش سیگنال دیجیتال در 

 متلب
10 

29.250.000 20/04/1402 12/02/1402 
 شنبه سه

 (13:00 الی 08:00)
 مهندس رحمانی ترکیبی

با اصول الکترونیک و  آشنایی

 میکروکنترلرها
48 272270 LABVIEW 11 

40.630.000 26/03/1402 15/02/1402 
 جمعه

 (14:00 الی 08:00)
 FPGA 12 272303 50 آشنایی با اصول مدار منطقی دکتر رونق بلندد
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 گروه اتوماسیون صنعتی
 ردیف عنوان دوره کد دوره مدت  پیش نیاز مدرس نوع برگزاری زمان برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه )ریال(

25.350.000 02/03/1402 05/02/1402 
  سه شنبه-یکشنبه

 (20:30الی  17:30)
 272308 24 برق صنعتی حسینیمهندس  حضوری

 PLC Basic 
)S7/300 & 400( 

1 

25.350.000 26/03/1402 05/03/1402 
 جمعه 

 (20:30الی  14:30)
 PLC Basic  272338 24 صنعتی برق مهندس مداحی حضوری

)S7/300 & 400( 
2 

27.300.000 05/03/1402 15/02/1402 
 جمعه 

 (20:30الی  14:30)
 مقصودیمهندس  حضوری

PLC Basic  
(S7/300 & 400) 

24 272271 
 PLC Advanced 
)S7/300 & 400( 

3 

 

 ابزار دقیقگروه 
 ردیف عنوان دوره کد دوره مدت  پیش نیاز مدرس نوع برگزاری زمان برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه )ریال(

27.300.000 09/06/1402 29/04/1401 
 پنج شنبه 

 (20:30الی  14:30)
 275576 32 برق صنعتی مهندس سلیمانی حضوری

اصول کنترل فرآیند و طراحی 

 ابزار دقیق
1 

 رزرو 24 برق صنعتی - حضوری - - - 27.300.000
مهندسی تهیه و تولید مدارک 

 ابزار دقیق
2 

 رزرو 24 برق صنعتی - حضوری - - - 27.300.000
های ابزار دقیق طراحی سیستم

 INTOOLSافزار به کمک نرم
3 

 

 گروه تعمیرات
 ردیف عنوان دوره دورهکد  مدت  پیش نیاز مدرس نوع برگزاری زمان برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان )ریال( شهریه

23.530.000 22/02/1402 14/02/1402 
 پنج شنبه و جمعه 

 (20:30الی  14:30)
 272318 24 - مهندس هوشمند حضوری

دوره مقدماتی تعمیرات 

 بردهای الکترونیکی
1 

127.400.000 06/04/1402 10/02/1402 
 یکشنبه و سه شنبه 

(15:30-20:30) 
 حضوری

سفیران همراه 

 حافظ

دوره مقدماتی تعمیرات بردهای 

 الکترونیکی
80 272275 

دوره جامع تعمیرات تخصصی 

 تلفن همراه
2 

 - حضوری - - - 38.350.000
مقدماتی تعمیرات بردهای دوره 

 الکترونیکی
 رزرو 50

دوره تخصصی تعمیرات 

 LCDو  LEDهای تلویزیون
3 
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 کمپ تابستانی
 ردیف عنوان دوره کد دوره مدت  پیش نیاز مدرس نوع برگزاری زمان برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه )ریال(

37.500.000 15/05/1402 07/05/1402 
 یکشنبهشنبه الی 

(14:00-8:00) 
 1 برق ساختمان 275579 50 - مهندس دارابی حضوری

26.460.000 22/05/1402 17/05/1402 
 سه شنبه الی یکشنبه

(14:00-8:00) 
 IP,HD 2های آنالوگ دوربین 275587 32 برق ساختمان مهندس هاشمی حضوری

43.880.000 16/02/1402 07/02/1402 
 شنبه الی دوشنبه

(14:00-8:00 ) 
 275580 60 برق ساختمان مهندس عراقی حضوری

 برق صنعتی 

 )تئوری و آزمایشگاه(
2 

25.350.000 21/05/1402 17/05/1402 
 چهارشنبه الی شنبه 

(14:00-8:00) 
 3  مقدماتی  PLC 275583 24 برق صنعتی مهندس مقصودی حضوری

27.300.000 26/05/1402 23/05/1402 
 دوشنبه الی پنجشنبه

(14:00-8:00) 
 4 پیشرفته PLC 275584 24  مقدماتی  PLC مهندس مقصودی حضوری

35.060.000 13/05/1402 07/05/1402 
 شنبه الی جمعه

(14:00-8:00) 
 مهندس عیوضخانی ترکیبی

دانشجویان و فارغ التحصیالن 

 رشته مهندسی برق
40 275585 

کشی الکتریکی طراحی و نقشه

 به کمک

 Autocad Electrical  

5 

 مهندس عیوضخانی ترکیبی یکشنبه الی پنجشنبه  15/05/1402 19/05/1402 29.710.000
دانشجویان و فارغ التحصیالن 

 رشته مهندسی برق
30 275586 

 کشی برق به کمک نقشه

 EPLANنرم افزار 
6 

27.000.000 18/05/1402 14/05/1402 
 شنبه الی چهارشنبه

(14:00-8:00) 
 275843 30 - دکتر فتاحی ترکیبی

طراحی برد مدار چاپی با نرم 

 Altium Designerافزار 
7 

23.530.000 27/05/1402 24/05/1402 
 سه شنبه الی جمعه

(14:00-8:00) 
 275592 24 - مهندس هوشمند حضوری

دوره مقدماتی تعمیرات 

 بردهای الکترونیکی
8 
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