
 

 

   
برنامه دپارتمان                                          

مهندسی برق، الکترونیک و اتوماسیون 

 صنعتی

 مجتمع آموزشی امیرکبیر

2140بهار   



1402بهار  –های دپارتمان مهندسی برق برنامه  

 

 
 

 آموزشی امیرکبیرمجتمع 

 35خیابان چهار باغ باال، ابتدای کوچه نشانی : اصفهان، 

 36635020شماره تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره

 پک طالیی اتوماسیون صنعتی

 پک نقره ای اتوماسیون صنعتی

 

 محتوای دوره : 

 مجهزترین کارگاه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقعملی با آموزش 

 

 

 PLCدرجه دو +  PLCپنوماتیک صنعتی + مدار فرمان برقی + الکتروپنوماتیک + 

+ کنترلرهای الکترونیکی  WINCC  +HMI  +TIA PORTALدرجه یک +

و ترموکوپل +  PT100اتوماسیون صنعتی + اجرای پروژه با انواع سنسورهای فشار، 

  بررسی کامل سیکل پروسه تولید فوالد

 

 کد گروه

138 

138 

 مدرس

 مهندس نخودیان

 شروع دوره

 روز / ساعت

 

 طول دوره شهریه )تومان(

 تضمین شغلی برای نفرات برتر-  مناسب جهت مهاجرت به کشور های آلمان ، کانادا، استرالیا ، امریکا - پرداخت هزینه دوره به صورت اقساط 4 تا 6 ماهه بدون بهره

 تحانات گواهی مهارت فنی حرفه ایبه صورت ترجمه شده ، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در ام QALدارای: مدرک 

 

 

 

 دوره های اتوماسیون صنعتی

ساعت حضوری 216  

ساعت ویدویی  65  

ساعت حضوری 162  

ساعت ویدویی  65  
000،057،81  

24/2/1402  

سه شنبه  –یکشنبه 

  18-21ساعت 

000،009،22  

 

 مهندس نخودیان

  PLCبرنامه نویسی سطح حرفه ای 

 

و اجرای انواع پروژه های مانیتورینگآموزش برنامه نویسی سطح حرفه ای   

S7-GRAPH + STL + WINCC (C&VBS)  

 های صنعتی و پیاده سازی آنها به صورت عملیبررسی کامل انواع شبکه  دوره جامع شبکه های صنعتی

PROFIBUS + ETHERNET + MPI + PROFINET+ MODBUS TCP 

 

 مهندس مهدیان 108

 

 

000،009،7 ساعت 40   

ساعت 45  

11/3/2140پنجشنبه  

  9-17ساعت 

24/2/1402  

سه شنبه  –یکشنبه 

  18-21ساعت 

 مهندس مهدیان 108

 

 

000،009،6  

MODBUS 000،005،4، شبکه  HMI، پیکره بندی  PLC DELTAآموزش جامع  ساعت 35   DELTAدوره  

 

 مهندس مهدیان

 

 

108 

 PLCدرجه دو +  PLCپنوماتیک صنعتی + مدار فرمان برقی + الکتروپنوماتیک + 

+ اجرای پروژه با انواع  WINCC  +HMI  +TIA PORTALدرجه یک +

  و ترموکوپل + بررسی کامل سیکل پروسه تولید فوالد PT100سنسورهای فشار، 

 

11/3/1402پنجشنبه  

  9-17ساعت 

11/3/1402پنجشنبه  

  9-17ساعت 



1402بهار  –های دپارتمان مهندسی برق برنامه  

 

 
 

 آموزشی امیرکبیرمجتمع 

 35خیابان چهار باغ باال، ابتدای کوچه نشانی : اصفهان، 

 36635020شماره تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 نام دوره

 کنترلرهای صنعتی

DRIVE + SERVO + PID CONTROLLER 

 محتوای دوره : 

 عملی با مجهزترین کارگاه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقآموزش 

 

 

 مدرس کد گروه
 شروع دوره

 روز / ساعت
 طول دوره شهریه )تومان(

 تضمین شغلی برای نفرات برتر-  مناسب جهت مهاجرت به کشور های آلمان ، کانادا، استرالیا ، امریکا - پرداخت هزینه دوره به صورت اقساط 4 تا 6 ماهه بدون بهره

 تحانات گواهی مهارت فنی حرفه ایبه صورت ترجمه شده ، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در ام QALدارای: مدرک 

 

 

 

 دوره های اتوماسیون صنعتی

 آموزش جامع و کامال عملی

DRIVE MICROMASTER 440+SINAMICS SIEMENS + 

ENCODER + NETWORK+ SERVO MOTOR & SERVO DRIVE 

DELTA 

 ، بررسی انواع توپولوژی حلقه بسته PIDبررسی تمامی بلوک های  

 

 

  

 مهندس مهدیان 108

 

 

اتوماسیون تکمیلی پکیج جامع  

و اجرای انواع پروژه های مانیتورینگآموزش برنامه نویسی سطح حرفه ای   

S7-GRAPH + STL + WINCC (C&VBS)  

 بررسی کامل انواع شبکه های صنعتی و پیاده سازی آنها به صورت عملی

PROFIBUS + ETHERNET + MPI + PROFINET+ MODBUS  

 و کامال عملی جامعآموزش 

DRIVE MICROMASTER 440+SINAMICS SIEMENS + ENCODER 

+ NETWORK+ SERVO MOTOR & SERVO DRIVE DELTA 

 ، بررسی انواع توپولوژی حلقه بسته PIDبررسی تمامی بلوک های  

  HMI، پیکره بندی  PLC DELTAآموزش جامع 

  

ساعت 50  000،900،8  

 مهندس مهدیان

 

 

108 000،009،52 ساعت 160   

11/3/1402پنجشنبه  

  9-17ساعت 

11/3/1402پنجشنبه  

  9-17ساعت 



1402بهار  –های دپارتمان مهندسی برق برنامه  

 

 
 

 آموزشی امیرکبیرمجتمع 

 35خیابان چهار باغ باال، ابتدای کوچه نشانی : اصفهان، 

 36635020شماره تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DELTA دوره

 

 
 مدرس کد گروه نام دوره

 شروع دوره

 روز / ساعت

 طول دوره شهریه )تومان(

ماهه بدون بهره 3دوره به صورت اقساط پرداخت هزینه  -مناسب جهت مهاجرت به کشور های آلمان ، کانادا، استرالیا ، امریکا   -تضمین شغلی برای نفرات برتر  

 تحانات گواهی مهارت فنی حرفه ایبه صورت ترجمه شده ، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در ام QALدارای: مدرک 

 

 

 

 دوره های اتوماسیون صنعتی

108 
 دوره برق صنعتی

 کاربردی و کامال عملی برق صنعتیآموزش 

تصال امحاسبات و اصول  -مدار فرمان برقیانواع بررسی  -اصول ساخت بدنه تابلو

نواع بررسی ا –بررسی نقشه خوانی   –اصول حفاظت و ایمنی  –سیم ها و کابل ها 

تاژ تابلو اصول مون –بررسی انواع المان های برق صنعتی –موتورها و سیم بندی آنها 

 آزمایش عملی و اجرای مدارهای پرکاربرد 16اجرای بیش از 

مدار فرمان صنعتی 13بررسی و انجام   

 

  

 مهندس عباسی

(مدرس سازمان فنی حرفه ای )   

 

 

000،005،7 ساعت   07   

 EPLANآموزش کاربردی نرم افزار 

 

 مهندس مرتضوی

 

 

EPLAN 

 

 

000،000،6 ساعت 06   

15/2/1402  

 جمعه

13-9  

 

 محتوای دوره : 

 مجهزترین کارگاه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقعملی با آموزش 

 

 

 مهندس عباسی

(مدرس سازمان فنی حرفه ای )   

 

 

101 

14/2/1402  

 پنجشنبه

21-17  

17/2/1402  

18-21یکشنبه   
000،005،2 ساعت 40   106 

2دوره برق ساختمان درجه   

 آموزش کاربردی و کامال عملی برق ساختمان

اجرای انواع مدارهای ساختمان ) تک پل،  –بررسی مبانی برق، اصول و محاسبات 

اجرای مدار فتوسل با  –بررسی انواع کلید کولر  –دوپل، صلیبی، مهتابی و...( 

بررسی انواع دستگا ههای اندازه گیری )  –بررسی انواع کابل و سیم  –کنتاکتور 

بررسی اصول فلز کاری، اره کاری و  –آمپرمتر، ولت متر ، کنتور، فرکانس متر و ...( 

بررسی زمین حفاظتی  –سوراخ کاری و لحیم کاری   

آزمون برق ساختمان تئوری و عملیبه همراه آمادگی   

 

  



1402بهار  –های دپارتمان مهندسی برق برنامه  

 

 
 

 آموزشی امیرکبیرمجتمع 

 35خیابان چهار باغ باال، ابتدای کوچه نشانی : اصفهان، 

 36635020شماره تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره

College of Industrial 

Automation 
 

 کالج اتوماسیون صنعتی

 محتوای دوره : 

 مجهزترین کارگاه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقعملی با آموزش 

 

 

 PLCدرجه دو +  PLCپنوماتیک صنعتی + مدار فرمان برقی + الکتروپنوماتیک + 

+ کنترلرهای الکترونیکی  WINCC  +HMI  +TIA PORTALدرجه یک +

کوپل + و ترمو PT100اتوماسیون صنعتی + اجرای پروژه با انواع سنسورهای فشار، 

  بررسی کامل سیکل پروسه تولید فوالد

 

 مدرس
 شروع دوره

ساعتروز /   
 طول دوره شهریه )تومان(

 تضمین شغلی برای نفرات برتر-  مناسب جهت مهاجرت به کشور های آلمان ، کانادا، استرالیا ، امریکا - پرداخت هزینه دوره به صورت اقساط 9 ماهه بدون بهره

 تحانات گواهی مهارت فنی حرفه ایبه صورت ترجمه شده ، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در ام QALدارای: مدرک 

 

 

 

 دوره های اتوماسیون صنعتی

 مهندس نخودیان

 مهندس مهدیان

 

 

000،9000،75  

 ساعت 510

 حضوری

 

+ 

 

ساعت  65

 ویدیویی

و اجرای انواع پروژه های مانیتورینگآموزش برنامه نویسی سطح حرفه ای   

S7-GRAPH + STL + WINCC (C&VBS)  

 به صورت عملی بررسی کامل انواع شبکه های صنعتی و پیاده سازی آنها

PROFIBUS + ETHERNET + MPI + PROFINET+ MODBUS  

 و کامال عملی آموزش جامع

DRIVE MICROMASTER 440+SINAMICS SIEMENS + ENCODER 

+ NETWORK+ SERVO MOTOR & SERVO DRIVE DELTA 

 ، بررسی انواع توپولوژی حلقه بسته PIDبررسی تمامی بلوک های  

  HMI، پیکره بندی  PLC DELTAآموزش جامع 

EPLAN +  برق صنعتی 

  

 مهندس مرتضوی

 

 مهندس عباسی 

 

 

24/2/1402  

سه شنبه  –یکشنبه 

  18-21ساعت 

 جمعه

9-13ساعت   



1402بهار  –های دپارتمان مهندسی برق برنامه  

 

 
 

 آموزشی امیرکبیرمجتمع 

 35خیابان چهار باغ باال، ابتدای کوچه نشانی : اصفهان، 

 36635020شماره تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه فشرده پنوماتیک و الکتروپنوماتیک

 

ساعت ویدیو 12ساعت حضوری +  24 آموزش عملی:  پنوماتیک صنعتی + مدار فرمان برقی + الکتروپنوماتیک  

 مقدماتی PLCکارگاه فشرده 

 
 پیشرفته PLCکارگاه فشرده 

 

سطح مقدماتی   PLC SIEMENS:نخودیان مهندس آموزش عملی و کاربردی  

ایسطح حرفه      PLC SIEMENS   کاربردی:آموزش عملی و نخودیان مهندس   

 WINCC فشرده کارگاه

 

 WINCC مانیتورینگ با نرم افزار :و کاربردی آموزش عملی     

 EPLAN فشرده کارگاه

 

مرتضوی مهندس EPLANنرم افزار  :کاربردیآموزش        

 PLC LOGO + HMI ANDROID  عملی آموزش

 کارگاه فشرده شبکه صنعتی 

 

مهدیان مهندس PROFINET + ETHERNETو کاربردی:  آموزش عملی       

مهدیان مهندس MODBUS TCP : و کاربردی آموزش عملی  

 می باشد. دارای پذیرایی ناهار به همراه دو میان وعدهتمامی دوره های فشرده 

 تحانات گواهی مهارت فنی حرفه ای، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در ام)هزینه جداگانه(به صورت ترجمه شده  QALدارای: مدرک 

 

 

 

 فشرده برنامه نویسی حرفه ایکارگاه 

 

مهدیان مهندس PCS7 +DCS +PLC S7-400H +WINCC  عملی و کاربردیآموزش        

 کارگاه فشرده مانیتورینگ حرفه ای

 

 WINCC(C&VBS) + WINCC PRO TIAکاربردی: آموزش      
مهدیان مهندس  

 PLC DELTAکارگاه فشرده 

 

 TIA +HMIکارگاه فشرده 

 

 PID CONTROLLERکارگاه فشرده 

 

  DRIVEکارگاه  فشرده 

 
  SERVOکارگاه فشرده 

 
 مهندس نخودیان

مهدیان مهندس  

روز فشرده 5 – فردماه های   TIA PORTAL+ HMIآموزش عملی و کاربردی نرم افزار    

 و بررسی انواع توپولوژی های حلقه بسته  PIDآموزش بلوک های   

 PLC DELTA+HMI DELTA+MODBUS TCPعملی : آموزش      

 DRIVE SIEMENS+ NETWORK+ENCODERآموزش      
 SERVO MOTOR & SERVO DRIVE DELTAعملی: آموزش      

مهدیان مهندس  

مهدیان مهندس  

مهدیان مهندس  

000،000،5 ساعت حضوری  40   

000،009،4 ساعت حضوری  24   

 LOGO کارگاه فشرده

 

مهدیان مهندس  

 PROFIBUS شبکه فشرده کارگاه

 

 PROFIBUSشبکه  :عملی و کاربردیآموزش      

 DCSکارگاه فشرده 

 

 MODBUSکارگاه فشرده 

 

 پک کامل شبکه صنعتیکارگاه فشرده 

 

 PROFINET + ETHERNET + PROFIBUSو کاربردی:  آموزش عملی     

 S7-GRAPH + STL  عملی و کاربردیآموزش      

 مهندس نخودیان

نخودیان مهندس  

مهدیان مهندس  

مهدیان مهندس  

مهدیان مهندس  

روز فشرده 3 –ماه های فرد   

000،009،4 روز فشرده 3 – فردماه های    

000،005،2  ساعت حضوری 24 روز فشرده 3 – زوجماه های    

روز فشرده 4 –ماه های فرد   000،000،4 ساعت ویدیو 12ساعت حضوری +  30   

ساعت ویدیو 15ساعت حضوری +  30  000،000،5 روز فشرده 4 – زوجماه های    

روز فشرده 4 – زوجماه های   

روز فشرده 4 – زوجماه های   

000،000،5  

000،030،3  

ساعت حضوری  30  

ساعت حضوری  30  

روز فشرده 3 –ماه های فرد   000،000،4 ساعت حضوری  24   

روز فشرده 3 –ماه های فرد   000،000،5 ساعت حضوری  24   

روز فشرده 6 –ماه های فرد   000،000،7 ساعت حضوری  48   

000،000،3 روز فشرده 2 –ماه های فرد    

روز فشرده 7 – زوجماه های   

روز فشرده 3 –ماه های فرد   

روز فشرده 6 – زوجماه های   

روز فشرده 3 –ماه های فرد   

روز فشرده 3 – زوجماه های   

روز فشرده 3 –ماه های فرد   

ساعت حضوری  16  

ساعت حضوری  50  

ساعت حضوری  24  

ساعت حضوری  48  

ساعت حضوری  24  

ساعت حضوری  24  

ساعت حضوری  24  

000،000،52  

000،000،5  

000،000،6  

000،090،4  

000،000،6  

000،000،5  

اتوماسیون صنعتی دوره های فشرده  



1402بهار  –های دپارتمان مهندسی برق برنامه  

 

 
 

 آموزشی امیرکبیرمجتمع 

 35خیابان چهار باغ باال، ابتدای کوچه نشانی : اصفهان، 

 36635020شماره تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوای دوره  نام دوره

 

 

 مدرس کد گروه
 شروع دوره

 روز / ساعت
 طول دوره شهریه )تومان(

 

 

 

 

 دوره الکترونیک کاربردی

 

 

طراحی آنالوگ ) کاربرد عملی قطعات، مهندسی معکوس، بررسی مدارات 

ماژول صنعتی و کنترل  27کاربردی( + طراحی دیجیتال ) طراحی و ساخت 

هوشمند ساختمان + اصول تکنیک نویز گیری، طراحی درایو جهت کنترل 

 + کارگاه عملی طراحی  عناصر قدرت  (

 

  

ALTIUM DESIGNER 

 

 

ARDUINO 

 

 

 الکترونیکپودمان طراح 

 

 

 مهندس نخودیان 122

20/3/1402  

 شنبه

16-21ساعت   

000،300،5  
ساعت حضوری 54  

ساعت ویدویی  10  

 ALTIUM DESIGNER طراحی فیبر مدار چاپی با نرم افزار قدرتمند

  

مقدادیمهندس  107  000،005،3 ساعت   30   

 ARDUINOبرنامه نویسی و کنترل سیستم ها با ماژول 

  

مقدادیمهندس  107  
15/2/1402  

12-16جمعه   

ساعت   45  000،000،4  

 ARDUINO  +ARM +ALITUM DESIGNERدوره الکترونیک کاربردی + 

  

106 
 مهندس نخودیان

مقدادیمهندس   
000،009،51  

ساعت حضوری 181  

ساعت ویدویی  10  

 ماهه بدون بهره برای پودمان 6تا  4پرداخت هزینه دوره به صورت اقساط  -به صورت ترجمه شده ، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در امتحانات گواهی مهارت فنی حرفه ای  QALدارای: مدرک 

 

 طراحی مدار با پردازنده

ARM 

 

 

 

 

 ARMبرنامه نویسی و کنترل سیستم ها با ماژول 

  

ساعت   52  000،005،4  

 دوره های الکترونیک

مقدادیمهندس   
19/2/1402  

18-21سه شنبه   

103 

20/3/1402  

 شنبه

9-13ساعت   

15/2/1402  

8-12جمعه   



1402بهار  –های دپارتمان مهندسی برق برنامه  

 

 
 

 آموزشی امیرکبیرمجتمع 

 35خیابان چهار باغ باال، ابتدای کوچه نشانی : اصفهان، 

 36635020شماره تلفن : 

 

 

 

 IOTدوره 

 اینترنت اشیا در برق

 

 

+ برنامه  ++C و Cبرنامه نویسی مقدمات  قطعه شناسی الکترونیک + فلوچارت + 

+ بررسی انواع ارتباطات اینترنت اشیا +  ARDUINOنویسی سطح مقدماتی با 

به صورت اجرایی + ساخت سیستم کنترل دما، کنترل  SMART HOMEطراحی 

+ ارتباط با اپلیکیشن  GSM+ ارتباط  WIFIدسترسی، کنترل روشنایی + ارتباط 

 اندروید جهت کنترل 

 

 مهدی مهندس

 نخودیان

مقدادیمهندس   

 شروع دوره

 روز / ساعت

 دوره های الکترونیک

 

 

 

 

 محتوای دوره 

 

 

 طول دوره شهریه )تومان( مدرس کد گروه نام دوره

 طراحی و تحلیل سیستم روشنایی

DIALUX 
 DIALUXطراحی و تحلیل سیستم های روشنایی با نرم افزار 

  

101 

  گروه اساتید 101
هزینه هر ساعت 

000،005  

 

 

 

 

 به صورت ترجمه شده ، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در امتحانات گواهی مهارت فنی حرفه ای  QALدارای: مدرک 

 

 به صورت خصوصی 

 به صورت خصوصی 
هزینه هر ساعت 

000،005  


