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 شاخه مهارتهاي کاربردي عمومی )1

 
 روش ارائه سخنرانی اثر گذار  1
 کارگاه آموزش مقاله نویسی  2
 نگارش علمی به زبان انگلیسی  3
 آشنایی با نرم افزارهاي مدیریت منابع مالی  4
 Endnoteو Wordشیوه مقاله نویسی حرفه اي با   5
 موزش جامع و کاربردي مقاله نویسیکارگاه آ  6
 اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی  7
 روش نگارش گزارش فنی  8
 Endnoteآشنایی با نرم افزار هاي مدیریت منابع   9

 ویرایش و نمونه خوانی مقاالت انگلیسی  10
 روشهاي پرهیز از سرقت ادبی در مقاالت  11
 تحقیق و ارائه کتبی پژوهش علمی و صنعتیروش   12
 آسیب شناسی عدم پذیرش مقاالت و پژوهشهاي علمی  13
 آشنایی با پایگاه هاي اطالعاتی  14
 آشنایی و راه اندازي حرفه و شرکت دانش بنیان  15
  رزومه نویسی و نامه نگاري به زبان انگلیسی آموزش  16
 

 

 



 مکاترونیکشاخه مهندسی برق، پزشکی، رباتیک و  )2

 
1 ALTIUM DESIGNER 
 خانه هوشمند (سطح مقدماتی)  2
3 MATLAB مقدماتی 
 MATLABمدلسازي و کنترل فازي در   4
 DIGSILENTآشنایی با نرم افزار   5
6 Lab View 
 DIALUXمحاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار   7

 دهی انرژيکارگاه اقتصاد انرژي (روشهاي محاسبه بها و نرخ   8
 کشی تأسیسات برق ساختمان با اتوکدنقشه  9

10 MATLAB تخصصی کنترل و سیمولینک 
11 ANSYS HFSS 
 MATLABمبانی الگوریتم ژنتیک و معرفی جعبه ابزار   12
13 MATLAB تخصصی مهندسی قدرت 
14 CST MICROWAVE STUDIO 
 FPGAطراحی مدار با   15
 مصرف انرژي الکتریکی ساختمانهاهینه سازي و صرفه جویی ب  16
 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق  17
 Pسري PLCکنترل کننده منطقی پذیر   18
19 PLC مقدماتی 
20 PLC پیشرفته 
 اصول برق تکفاز وسه فاز وکارگاه برق  21
22 PLC S7 300/400 Level 1 
23 PLC S7 300/400 Level II 
 میکروکنترلربرنامه نویسی ویژه   24
 تجهیزات آزمایشگاهی  25
 عیب یابی و تعمیرات تجهیزات جنرال بیمارستانی  26
 کالیبراسیون تجهیزات پزشکی  27
 عیب یابی و تعمیر تجهیزات تصویربرداري  28
 عیب یابی و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی  29
 AVRبرنامه نویسی میکرو کنترلر   30

 Protelنرم افزار   31

  MATLABجعبه ابزار پردازش تصویر   32
  C55xxپردازشگرهاي سیگنال  33



 شاخه مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات )3

 
1 ICDL جامع 
 وره عمومی ایمنی و امنیت اطالعات در کامپیوترهاي شخصی و فضاي مجازيد  2
3 MY SQL - PHP 
4 JAVA 
5 MATLAB مقدماتی 
 آموزش کاربردي فتوشاپ  6
 و آشنایی با نصب شبکه هاي خانگیWindowsدوره کاربردي   7
 مقدماتیVOIPکارگاه آشنایی و راهاندازي (   8
 اندروید جامع  9

 1آموزش کاربردي لینوکس سطح   10
 طراحی صفحات وب  11
12  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 شاخه مهندسی عمران، معدن و مواد )4

 ))RIAM , LCAسازي زیست محیطی ( مدل  1
 (مقدماتی) ARC GIS 3/10نرم افزار   2
 (سطح پیشرفته) ARC GIS 3/10نرم افزار  3
4 Revit Architecture 
 خانه هوشمند (سطح مقدماتی)  5
6 ANSYS 
7 AutoCAD کاربردي 
 هاي فلزي و بتنی به منظور طرح سازه SAFE  ,ETABSوره جامع آموزش د  8
9 MATLAB مقدماتی 

 آن با مقابله و زیستی محیط هايآشنایی با آلودگی  10
 تکنیکی برخورد با ریزگرد و تبعات آن در زندگی روزمره و حرفه ايآشنایی و راهکارهاي   11
 صفیه آب هاي صنعتی با استفاده از فناوري غشایی (اسمز معکوس)ت  12
 ضوابط طراحی ساختمان هاي مصالح بنایی و مقاوم سازي آن  13
 روش هاي اجرا و کنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي  14
 مقررات ملی راهنماهاي طراحی در معماري بکارگیري استانداردها  15
 آشنایی با فرایند جوشکاري و بازرسی جوش در ساختمان  16
 مصالح و فناوري هاي نوین در صنعت ساختمان  17
 روش هاي تولید صنعتی ساختمان  18
 مبانی گودبرداري ژئوتکنیک و سازه هاي نگهبان(ژئوتکنیک مقدماتی)  19
 مجري ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهاي ساختآشنایی باشرح وظایف   20
 ساعته)76رشته هاي معماري و عمران ( 3ورود به حرفه صالحیت اجرا پایه   21
 نکات اجرایی در نماسازي و نازك کاري  22
 بتن هاي ویژه و روش هاي خاص بتن ریزي  23
 مقاوم سازي سازه هاي فوالدي و بتنی  24
 نظارت و اجرا-عمران  آمادگی آزمون نظام مهندسی  25
 نظارت-آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران  26
 محاسبات-آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران  27
 بازرسی فنی غیر مخرب  28
 نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی  29

30 Plaxis 2D 

 در کارگاه هاي ساختمانی  HSEمدیریت   31

 (پیشرفته) ETABSتحلیل دینامیکی و غیر خطی با   32

 SAPطراحی سازه هاي صنعتی، مخازن و دیوار هاي حائل با   33

 STAAD.proتحلیل و طراحی سازه ها با   34



 VISUMآموزش نرم افزار   35
 Synchro/Simtrafficآموزش نرم افزار   36
 آشنایی با مفاهیم خوردگی و اکسیداسیون  37
 خوردگی در صنایع نفت و گاز  38
 بویلرهاخوردگی   39
 آشنایی با حفاظت کاتدي  40
 رنگ ها و پوشش هاي آلی  41
 پوششهاي مقاوم در برابر خوردگی  42
 .انتخاب مواد مهندسی  43
 بازرسی جوش  44
 آزمونهاي غیر مخرب  45
 عملیات حرارتی فوالدها  46
 بازرسی جوش  47
  
  
  

 

  شاخه مهندسی مکانیک، شیمی، نفت و گاز )5

 
 خانه هوشمند  1
2 MATLAB مقدماتی 
 INVENTORنرم افزار   3
 مبانی و اصول پایه طراحی خطوط  4
5 SOLIDWORKS مقدماتی 
6 ANSYS 
 ))RIAM , LCAسازي زیست محیطی ( مدل  7
 دهی انرژي)  هاي محاسبه بها و نرخ کارگاه اقتصاد انرژي (روش  8
 Energy plan , Leapسازي کالن انرژي ( مدل  9

 ANSYS/FLUENTو  GAMBITافزار  دینامیک سیاالت محاسباتی توسط نرم  10
 MATLABمدلسازي و کنترل فازي در   11
 (سطح مقدماتی)INVENTORنرم افزار  12
 API,ANSI,ASMبر اساس استانداردهاي Piping) layout/materialمبانی و اصول پایه طراحی خطوط لوله(  13
14 CATIA 
15 COMSOL 
16 SOLID WORK 
17 MATLAB پیشرفته ویژه مهندسین مکانیک 



 تصفیه آب هاي صنعتی با استفاده از فناوري غشایی (اسمز معکوس)  18
 طراحی مخازن تحت فشار  19
 (سطح مقدماتی) PDMSنرم افزار   20
 + در شبیه سازي فرایند مهندسی شیمی (سطح مقدماتی)ASPENکاربرد نرم افزار  21
 )و پیشرفته (سطح مقدماتیHYSYSآشنایی با نرم افزار   22
 )پیشرفتهدر شبیه سازي فرایند مهندسی شیمی(سطح  Aspenکاربرد نرم افزار+  23
 Pipesysآشنایی با نرم افزار   24
 تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها  25
 آشنایی با فرایند جوشکاري و بازرسی جوش در ساختمان  26
 ی تعویض هوا و تهویه مطبوعتاسیسات گرمایی سرمای  27
 معماري پایدار و روش هاي صرفه جویی انرژي در ساختمان  28
 تاسیسات مکانیکی ساختمان هاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمان هاي معمولی  29
 آمادگی آزمون نظام مهندسی مکانیک  30
 بازرسی فنی غیر مخرب  31
 نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی  32

 ASME SECVIII,DIV Iاستاندارد طراحی مخازن تحت فشار (  33

 carrierآموزش نرم افزار   34

 ASME B31.8, ASME B31.4کد خطوط لوله   35

 Aspen B-JAC & HTRIو نرم افزار  TEMAطراحی مبدل هاي حرارتی بر اساس استاندارد   36

 Hvacآموزش نقشه کشی   37

 HVACطراحی   38

  Thermoflow  دوره نرم افزاري  39
 Open Foam  دوره نرم افزاري  40
 )SMAWجوشکاري سازه هاي فوالدي (فرآیند   41
 CNCبرنامه نویسی ماشین هاي   42
 )CADسالیدورکس مقدماتی (  43
 مبانی نقشه کشی و نقشه خوانی  44
 مبانی بازرسی جوش  45
 )CAEآباکوس مقدماتی (  46
 تکنولوژي روش هاي جوشکاري  47
 )CADاتوکد مقدماتی (  48
 CNCفرز   49
 lammpsآموزش   50
 ASPENآموزش نرم افزارهاي گروه   51
  



 شاخه مهندسی صنایع، مدیریت، حسابداري، بازرگانی و علوم انسانی )6

 
 گرایش مالی MBAدوره   1
 گرایش منابع انسانی MBAدوره   2
 گرایش استراتژیک MBAدوره   3
 AMOSنرم افزار  4
 اصول حسابداري با رایانه (نرم افزار همکاران سیستم)  5
 (سطح مقدماتی) SPSSافزار  تجزیه تحلیل آماري با استفاده از نرم  6
 پیشرفته SPSSافزار  تجزیه تحلیل آماري با استفاده از نرم  7
 GAMSبا استفاده از نرم افزار  CGEآموزش عملی الگوسازي تعادل عمومی قابل محاسبه   8
 تحلیل بنیادي بازار بورس  9

 آشنایی مقدماتی بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال بازار بورس  10
 حسابداري مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)  11
12 MS Project 
 مجموعه قوانین مالیاتی  13

 حسابداري ویژه بازار کار  14

 حسابداري مالی خدماتی  15

 حسابداري براي غیر حسابداران  16

 PMBOK,Primavera,P6,MSPپکیج جامع مدیریت پروژه   17

 بازرگانی بین المللی  18

 مدیریت بازاریابی  19

 مذاکرات تجارياصول و فنون   20

 دیجیتال مارکتینگ  21

 )MS project and Primaveraافزار ( ریزي و کنترل پروژه همگام با نرم برنامه  22
  گیري براي مدیران هاي تصمیم کاربرد تکنیک  23
  سازي براي مدیران هاي بهینه کاربرد تکنیک  24
  هاي آماري براي مدیران کاربرد تکنیک  25
  سازي براي مدیران هاي شبیه کاربرد تکنیک  26
  وري مدیریت کیفیت و بهره  27
  ریزي استراتژیک برنامه  28
  ریزي سناریو برنامه  29
  نگاشت ریزي ره برنامه  30
  ریزي و مدیریت تولید هاي برنامه تکنیک  31
  مهارتهاي گفتگو  32
 



 خارجیشاخه زبانهاي  )7

 
 ارگاه آشنایی با مهارت ها، شیوه ها و نکات ضروري جهت آزمون هاي بین المللی تافل و آیلتسک  1
 تکنیک هاي یادگیري واژگان انگلیسی  2
 2علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی سطح  وشنود انگلیسی ویژه اعضاي هیئت  گفت  3
 1علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی سطح   وشنود انگلیسی ویژه اعضاي هیئت گفت  4
 آمادگی آزمون تافل کتبی/ بسندگی  5
 هاي مکالمه زبان انگلیسی در سطوح مختلفدوره  6
 TOLIMOو  MSRTآمادگی دانشجویان دکتري جهت شرکت در آزمونهاي   7
 آموزش سایر زبانها  8

 و محیط زیستشاخه مهندسی کشاورزي  )8
 اصول سردخانه داري  1
 احداث و مدیریت گلخانه  2
 (سطح پیشرفته) ARC GIS 3/10نرم افزار  3
 ARC GIS 3/10نرم افزار (سطح مقدماتی)  4
 آن با مقابله و زیستی محیط هاي¬آشنایی با آلودگی  5
 روزمره و حرفه ايآشنایی و راهکارهاي تکنیکی برخورد با ریزگرد و تبعات آن در زندگی   6
 تولید قارچ خوراکی  7
 فرآوري گیاهان دارویی  8
 (سطح مقدماتی) SPSSافزار  جزیه تحلیل آماري با استفاده از نرمت  9

 ایش و ارزیابی پروژه ها و طرح هاي خاك و توسعه حوزه آبخیزپ  10
 (سطح متوسطه) SPSSافزار  تجزیه تحلیل آماري با استفاده از نرم  11
 تصفیه آب هاي صنعتی با استفاده از فناوري غشایی (اسمز معکوس)  12
 پرورش هیروپونیک توت فرنگی  13
 تغذیه درختان میوه  14
 پرورش میوه در گلخانه  15
 تولید کمپوست و فرآورده هاي آن  16
 تولید محصوالت سبزي و صیفی گلخانه اي  17
 تولید محصوالت به روش هیدروپونیک  18
 محصوالت سالم و ارگانیکتولید   19
 طراحی، احداث و مدیریت باغات مدرن میوه  20
  ولید انبوه فراورده هاي بیولوژیکت  21
  بررسی راهکارهاي کاهش مصرف سموم شیمیایی  22
  



 شاخه فرهنگ، هنر، معماري و گردشگري )9
) و تحلیل هاي اجتماعی و اقتصادي Space Syntaxآشنایی اولیه با تئوري و نرم افزارهاي تحلیل فضا (چیدمان فضا) (  1

 فضا
2  3D Studio Max (جامع دوره) 
3 Revit Architecture 
 خانه هوشمند (سطح مقدماتی)  4
 بکارگیري استانداردها مقررات ملی راهنماهاي طراحی در معماري  5
 معماري پایدار و روش هاي صرفه جویی انرژي در ساختمان  6
 دکوراسیون داخلی مقدماتیطراحی معماري و   7
 طراحی معماري و دکوراسیون داخلی پیشرفته  8
 نظارت- آمادگی آزمون نظام مهندسی معماري   9

 طراحی-آمادگی آزمون نظام مهندسی معماري  10

 شاخه علوم ورزشی، بهداشت، سالمت و علوم پزشکی )10
 
 آسیب هاي ستون فقرات و حرکات ورزشی اصالحی  1
 تمرینی ویژه کاهش وزن و ارتقاء آمادگی جسمانیبرنامه هاي   2
 صول ایمنی و بهداشت در ورزش و ورزشکارانا  3
 لم تمرین و طراحی برنامه هاي تمرینی متناسب با سطح ورزشکاران  4
 غذیه ورزشی و طراحی برنامه هاي غذایی ویژه ورزشکارانت  5
 اصول باشگاه داري و مدیریت تیم هاي ورزشی  6
 ایمنی و آسیب شناسی ورزشی، حقوق و اخالق ورزشی مدیریت  7
 روانشناسی ورزشی و اصول مربیگري در ورزش  8
 اصول تغذیه سالم  9

  

 علوم زمین، ریاضی، فیزیک، شیمی )11
 
 (سطح مقدماتی) SPSSافزار  جزیه تحلیل آماري با استفاده از نرمت  1
 (سطح متوسطه) SPSSافزار  تجزیه تحلیل آماري با استفاده از نرم  2
 Minitabافزار آموزش نرم  3
 LaTexافزار آموزش نرم  4
 تخمین و ارزیابی موادمعدنی  5
 )رسوبی -دگرگونی -سنگ شناسی (آذرین   6
 اصول نانو تکنولوژي  7
  )مقدماتی/ پیشرفته( Arc GISآموزش   8



 ایمنی در آزمایشگاه شیمی  9
  )مقدماتی(  Rنویسی آموزش برنامه  10
  ه)پیشرفت(  Rنویسی آموزش برنامه  11
    R قابلیت اعتماد باتحلیل   12
   Rافزار هاي علوم اجتماعی، مدیریت و ورزشی با نرم تحلیل داده  13
   R آماري فضایی با هاي زمین تحلیل داده  14
  Rآمار پزشکی با   15
  LATEX آموزش  16
  اصول نانوتکنولوژي و فیزیک پایه  17
  تهیه محلول استاندارد و نگهداري آنها  18
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