
برنامه دپارتمان  

 مهندسی مکانیک

 مجتمع آموزشی امیرکبیر

1402بهار   



  1402بهار –های دپارتمان مهندسی مکانیک برنامه

 
 

 35ی کوچه نشانی : اصفهان، خیابان چهار باغ باال، ابتدا                                                   مجتمع آموزشی امیرکبیر

 36635020شماره تلفن :                                                                                         

  کالج های مهندسی مکانیک با تضمین استخدام 

 رفی به آژانس های مهاجرتیعکشور ، م 172امیرکبیر، قابل ترجمه برای  با ارائه مهارت نامه تخصصی

 مدرس نام دوره
 تعداد

 واحد
 مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز

 متد آموزش

 مکانیک کالج
 اینونتور ،، پودمان قالبسازی ، پودمان طراحی و تحلیل مهندسی  CNCپودمان  :شامل کورس تخصصی 16)

    (، کارورزی

10 

 مدرس 
18-21 دوشنبه واحد  45  21/01/1402  ساعت 610 41500000 

 ضوریح

 محتوای ویدئویی

 کارگاهی

 مدرسه ساخت و تولید
 لبسازی + کارورزی(اپودمان ق + CNCپودمان کورس تخصصی :  13)

7 

 مدرس
18-21 دوشنبه واحد 32  21/01/1402  ساعت 405 29500000 

 حضوری

 کارگاهی

 ماشین کار ماهر
 (+ کارورزی + پاورمیل پیشرفته CNCپودمان کورس تخصصی شامل :  12)

18-21 دوشنبه واحد 29 مدرس 9  21/01/1402  ساعت 440 26500000 
 حضوری

 محتوای ویدئویی

 طراح  حرفه ای قالب
 ارورزی(ک+ پودمان قالبسازی + پودمان طراحی و تحلیل مهندسی  کورس تخصصی شامل :  11)

7 

 مدرس
18-21 دوشنبه واحد 31  21/01/1402  ساعت 440 23300000 

 حضوری

 کارگاهی پروژه محور
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 پودمان های شغلی مکانیک ویژه بازار کار  

 متد آموزش مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

 CNC پودمان
نقشه خوانی -  SSCNCشبیه ساز -CNCاپراتوری-مسترکم-پاورمیل-تمرین  پروژه و-) کتیا

 (کلید فوالد – GD & Tتلرانس گذاری هندسی و ابعادی –

 موحدنیا کترد

 گودرزی مهندس

 ،اعرابی ، کریمیان

18-21 دوشنبه  21/01/1402  ساعت 275 21500000 
 ضوریح

 محتوای ویدئویی

 کارگاهی

 یپودمان طراحی صنعتی  و تحلیل مهندس
تلرانس – نقشه خوانی صنعتی-پروژه و تمرین–  3کتیا سطح  -2کتیا سطح - 1) کتیا سطح 

کلید فوالد(-آباکوس مقدماتی  -اتکیش - گذاری هندسی و ابعادی  

 موحدنیا دکتر

 مهندس باباربیع

 ایزدی -حاج احمدی 

18-21 دوشنبه  21/01/1402  ساعت 310 14900000 
 حضوری

 محتوای ویدئویی

 ی صنعتی(پودمان پایپینگ )طراح و تحلیلگر لوله کش

 (CAESARII  -ولوها -استانداردها  -ساپورت گذاری -PDMS-) اصول پایپینگ
 مهندس امینی

16-20 شنبهپنج  
07/02/1402  ساعت 150 12900000 

 حضوری

8-13 جمعه محتوای ویدئویی  

 1 پکیج کتیا :پیشنیاز   -  )طراحی قالب تزریق پالستیک( 1پودمان قالبسازی 

شناخت دستگاه های  -شناخت متریال-بازدید از کارگاه قالب سازی -طراحی راهگاه-ی)اصول قالب ساز

 طراحی قالب تزریق در کتیا و...( –تزریق 

 ایزدی مهندس 

18-21 چهارشنبه  
21/04/1402  ساعت 100 9400000 

 حضوری

 پروژه محور کارگاهی
9-12 جمعه  

 پودمان طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی 
اجزا -روش تولید-مواد مهندسی-نقشه کشی صنعتی-مفاهیم اولیه مکانیک-طراحی مهندسی)اصول 

)مقدماتی و  Inventorنرم افزار -ایده پردازی در طراحی و نیاز سنجی-هیدرولیک و پنوماتیک-ماشین

 پروژه طراحی دستگاه(+همراه با بازدید از صنعت 5انجام -پکیج ویدئویی اینونتور-پیشرفته(

 دامهندس وحی

 یکشنبه

 سه شنبه
21-18  18/04/2140  ساعت180 10600000 

 حضوری

 کارگاهی پروژه محور

 پودمان بازرسی جوش
 + کلید فوالد (+ نقشه خوانی جوش  WPSو تدوین دستورالعمل جوشکاری )  PT-MT-UT-RT-VTتست های

 مهندس معتمدی
 یکشنبه

 سه شنبه

21-18  10/02/1402  ساعت 160 12900000 
 حضوری

 اهیکارگ

 پودمان تخصصی جوشکاری

 ساعت 35 جوشکاری آرگون–ساعت co2 30جوشکاری گاز -ساعت 35 جوشکاری الکترود دستی) برق (

9-17 با هماهنگی مهندس خوش زمان  ساعت 100 19900000 با هماهنگی 
 کارگاهی

 مدرک بین المللی
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 های تک درس مکانیک دوره

 متد آموزش مدت دوره یه ) تومان (شهر شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

 CNCاپراتوری 

 کنترلر دستگاه زیمنس(- ساعت فرزکاری 21- ساعت تراشکاری18-ساعت تئوری 3)

 مهندس کریمیان

 ، سیمنی
18-21 پنج شنبه  ساعت 42 9900000 07/02/1402 

 حضوری

 کارگاهی

 جوشکاری الکترود دستی )برق(
مهندس خوش 

 زمان
9-17 با هماهنگی  کارگاهی 30 6900000 ماهنگیبا ه 

 co2 جوشکاری گاز
مهندس خوش 

 زمان
9-17 با هماهنگی  کارگاهی 35 8200000 با هماهنگی 

 جوشکاری آرگون
مهندس خوش 

 زمان
9-17 با هماهنگی  کارگاهی 35 8900000 با هماهنگی 

CATIA  1سطح 

 رندرگیری ( -استخراج نقشه -مونتاژ –دستگاه –) طراحی قطعه 
 وحدنیامهندس م

18-21 دوشنبه  21/01/1402 
 ساعت 60  2400000

 حضوری  30

 محتوای ویدئویی 30
15-18 شنبهپنج  21/02/1402 

 CATIA 2سطح 

 متحرک سازی دستگاه (-تحلیل تنش -ورقکاری -) طراحی سطوح پیشرفته
18-21 شنبهچهار مهندس باباربیع  ساعت 60 2600000 30/01/1402 

 حضوری  35

 ی ویدئوییمحتوا 25

 CATIA 3سطح 

 ( Mold Tooling-Core & Cavity–کروکی برداری  –طراحی قالب  –مهندسی معکوس ) 
18-21 دوشنبه ایزدیمهندس   ساعت 50 2600000 26/04/1402 

 حضوری 

 محتوای ویدئویی

Abaqus 
 ل فورج و...(تحلی-فرکانس طبیعی-تحلیل مخزن-تحلیل خرپا -)تحلیل االستیک و پالستیک و تنش پسماند

مهندس حاج 

 احمدی
18-21 شنبه  حضوری ساعت 36 2600000 26/01/1402 

AutoCAD 2D 

 ای (کش حرفه ) نقشه
 ساعت 40 1600000 16/01/1402 16-18 چهارشنبه زارعی مهندس

 حضوری 20

 محتوای ویدئویی 20

مقدماتی  Solidworks 

 طراحی سطوح (-یریرندرگ -استخراج نقشه -مونتاژ -دستگاه -) طراحی قطعه
 ساعت 50 2300000 31/01/1402 14-17 شنبهپنج  مهندس بیگلری

 حضوری

 محتوای ویدئویی

پیشرفته  Solidworks 

 تحلیل استاتیکی ( –تحلیل جریان  –دینامیک  –) طراحی گیربکس 
 ساعت 30 2500000 31/01/1402 17-21 شنبهپنج مهندس بیگلری

 حضوری

 محتوای ویدئویی

 Inventor  مقدماتی

 ( پرزنت-استخراج نقشه  -مونتاژ -دستگاه -طراحی قطعه  )
 ساعت 45 2200000 16/01/1402 18-21 چهارشنبه امینی مهندس 

 حضوری 

 محتوای ویدئویی
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 های تک درس مکانیکدوره

 متد آموزش مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

  GD& T+ تلرانس گذاری هندسی و ابعادی  نقشه خوانی صنعتی

 ( تلرانس و انطباق و عالئم نقشه-نقشه خوانی -تمرین پیشرفته مونتاژ 30بیش از  )
30/01/1402 18-21 شنبهچهار مهندس اعرابی  ساعت 40 2400000 

 حضوری

 محتوای ویدئویی

 طراحی صنعتی با راینو
 طراحی داخلی ()طراحی قطعات صنعتی ، طراحی فرنیچر و مبلمان، 

04/02/1402 18-21 دوشنبه مهندس متولی  حضوری ساعت 36 2300000 

مقدماتی  Powermill 

 محور و استخراج جی کد( 3و  2.5)ماشین کاری تراش و فرز  
31/01/1402 18-21 پنجشنبه مهندس گودرزی  ساعت 40 2300000 

 حضوری

 محتوای ویدئویی

پیشرفته  Powermill 

 ( Multi Axis–محور  5 –ر پیشرفته محو 3ماشین کاری )
 مهندس گودرزی

شنبه 

 چهارشنبه
21-18 04/02/1402  حضوری ساعت 50 6000000 

MasterCAM 
 (CNCکد برای تراش  G)استخراج 

15/01/1402 18-21 سه شنبه مهندس گودرزی  ساعت20 2150000 
 حضوری

 محتوای ویدئویی

 کلید فوالد
فوالد های جایگزین( -کتاب کلید فوالد-والدهااستاندارد ف -)طبقه بندی فوالدها  

04/02/1402 18-21 دوشنبه دکتر آرین قندی  ساعت 12 700000 
 آنالین 

 با ارائه فیلم دوره

 دوره های بوت کمپ 

 بوت کمپ قالبسازی تزریق پالستیک
 همراه با ناهار و پذیرایی + امکان رزرو خوابگاه + چهار هفته )هفته ای دو روز(

 -طراحی راهگاه-اصول قالب سازیآموزش) –( 3، کتیا 2،کتیا 1های ویدئویی )کتیا )پکیج 

طراحی  –دستگاه های تزریق اپراتوری  - شناخت متریال -در کارگاه  قالب سازیآشنایی با الزامات 

 طراحی صفحه پران و...(( –طراحی قالب های بادی  – قالب تزریق در کتیا

 ایزدی مهندس 

 

 دکتر موحدنیا

 نبهش

 یک شنبه
8-17 09/02/1402  ساعت 150 9400000 

 حضوری

 محتوای ویدئویی

 پروژه محور کارگاهی

 CNCبوت کمپ تراش 
 مسترکم -ابزار شناسی –سیکل های دستگاه –اپراتوری  تراش سی ان سی کنترلر زیمنس کارگاه :

  SSCNC شبیه ساز –مدلینگ با سالیدورکز  –نرم افزار مسترکم  : پکیج های ویدئویی 

 مهندس سیمنی

 مهندس گودرزی

 مهندس بیگلری

 پنجشنبه

 جمعه
9-16 

 کارگاه های عملی:

21 ،22  ،28 ،29  

 اردیبهشت

 ساعت 72 8500000

 کارگاهی - حضوری

 محتوای ویدئویی

 با ناهار و پذیرایی

 امکان رزرو خوابگاه

 CNC فرزبوت کمپ 
 پاورمیل -ابزار شناسی – نویسی دستی کد –سی ان سی کنترلر زیمنس  فرز اپراتوری کارگاه :

  SSCNCشبیه ساز  –مدلینگ با سالیدورکز  – پاورمیلنرم افزار  : پکیج های ویدئویی 

 کریمیانمهندس 

 مهندس گودرزی

 مهندس بیگلری

 پنجشنبه

 جمعه
9-16 

 کارگاه های عملی:

4 ،5  ،11 ،12  

 خرداد

 ساعت 80 9000000

 کارگاهی - حضوری

 محتوای ویدئویی

 ا ناهار و پذیراییب

 امکان رزرو خوابگاه

 


