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 دوره هاي تخصصي ويژه كارشناسان

 كد نام دوره
مدت 
 )ساعت(

 روزهاي برگزاري
ساعت 

 برگزاري

 شهريه

 )تومان(
 توضيحات پيش نياز

 Matlabتحليل و طراحي مسائل علمي و تحقيقاتي توسط نرم افزار 
17501 

07 
 15 - 11 پنجشنبه

007/777 
آشنایی با کاربری 

 کامپیوتر
 

  8811 8 - 10 پنجشنبه 

  مقدماتی Matlab 18/777 15 - 11 پنجشنبه Matlab 8558 5 افزار نرم با مصنوعي عصبي هاي شبكه مفاهيم فشرده كارگاه

  مقدماتی Matlab 18/777 15 - 11 پنجشنبه Matlab 8700 5كارگاه تخصصي محاسبات عددي در

  مقدماتی Matlab 18/777 15 - 11 پنجشنبه Matlab 5778 5كارگاه تخصصي حساب نمادين در

 اكسل پيشرفته

 )كاربردهاي محاسباتي، تحليلي و مهندسي( 
  مقدماتی Excel 087/777 8 - 10 پنجشنبه 05 17785

  مقدماتی Excel 057/777 11  - 11 سه شنبه -یکشنبه  17 8010 فروش مهندسي در اكسل افزار نرم كاربرد

 018/777    11 - 11 سه شنبه -یکشنبه  07 0115 )آمار( SPSSتجزيه و تحليل آماري توسط نرم افزار 
آشنایی با کاربری 

 کامپیوتر
 

 088/777 10 - 17 دوشنبه 05 5711 با رويكرد تجزيه و تحليل پايان نامه SPSSدوره تخصصي 
آشنایی با کاربری 

 کامپیوتر
 

  _ 188/777 10  - 15 پنجشنبه 17 17551 آشنايي با شيوه مقاله نويسي

 مهندسي صنايع )كليه گرايش ها( و مديريت پروژه

 ، از تئوري تا اجراPMBOKكارگاه جامع مديريت پروژه مبتني بر 

آشنايي با روشهاي كنترل و   MS Project، آموزش PMBOK)شامل آشنايي با استاندارد 

 (EPCپروژه و مديريت هزينه پروژه هاي 

0150 01 
 فشرده

 روز( 8) 

11 – 1 

10 - 10 
517/777 

Excel مقدماتی 

مبانی برنامه ریزی و 

 کنترل پروژه
 

 عمليات برنامه ريزي و كنترل پروژه

 Microsoft Project (MSP)توسط نرم افزار  
  کاربری کامپیوتر 058/777 8 - 10 جمعه 77 17710

  ری کامپیوترکارب 058/777 15 - 11 پنجشنبه Primavera 8001 77آموزش مديريت پروژه توسط نرم افزار 

 نرم افزار مديريت ريسك با
 Primavera Risk Analysis (Pert  master) 

  MSP /Primavera 087/777 1 -15 فشرده  07 5511

  مقدماتی MSP 187/777 8 - 10 جمعه 11 8715 پروژه كنترل و ريزي برنامه در Excel افزار نرم كاربرد

  Excelو  P6یا  MSP 008/777 1 -11 پنجشنبه 07 7500 و كنترل پروژه  ويژه صنعت نفت مهارتهاي تكميلي مديريت، برنامه ريزي

 مهندسي برق كليه رشته ها

  - 057/777 15 - 11 سه شنبه -یکشنبه 07 1575 اصول و مباني طراحي تاسيسات برقي ساختمانهاي مسكوني

  دیپلم برق 778/777 17-11 پنجشنبه PLC (Step7) 8150 07اتوماسيون صنعتي توسط 

 جهت آشنايي با مقادير آنالوگ و برنامه نويسي
 PLC Siemens S7-044 

  مقدماتی PLC 717/777 15 - 11 چهارشنبه -شنبه 17 5811

  PCS7 SIMATIC آشنايي با برنامه نويسي در محيط نرم افزار

 شركت زيمنس آلمان
  مقدماتی PLC 777/788 10 - 10 پنجشنبه 01 8085

 براساس دقيق، ابزار گيري اندازه تجهيزات سايزينگ و طراحي مهندسي، لاصو

 API, ISA استانداردهاي
 777/157 1  - 17 فشرده 55 5508

دانشجویان رشته های 

 مرتبط

 

 

 188/777 11 - 11 چهارشنبه -شنبه proteus 17707 01 آموزش شبيه سازي و تحليل مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي با نرم افزار
دانشجویان رشته های 

)آشنایی با مدار مرتبط

 الکتریکی(

 



 
 

 

 

 و سنجش از راه دور GISدوره هاي تخصصي 

مدت  كد نام دوره
ساعت  روزهاي برگزاري ()ساعت

 برگزاري
  شهريه

 توضيحات پيش نياز )تومان(

  (GIS)اصول و مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی 

دانشجویان رشته  777/758 15  - 11 سه شنبه  -یکشنبه ArcGIS 17710 77توسط نرم افزار 

 های مرتبط
 

  Geo Database ویرایش و ساخت، طراحی

 GIS  اصول و مبانی 777/508 15  - 11 چهارشنبه -شنبه ArcGIS 17151 77 افزار نرم بوسیله

 مهندسي عمران كليه گرايش ها

 1718نقشه کشی معماری توسط نرم افزار اتوکد 
 برنامه دپارتمان معماری بهاطالعات زمانبندی مشاهده  جهت

 .مراجعه نمایید
  ترسیم فنی 777/188

آشنایی با کاربری  777/778 11  - 11 دوشنبه -شنبه  07 8105 اکسل افزار نرم با براورد و متره آموزشی کارگاه

 کامپیوتر
 

  رشته های مرتبط 777/758 11  - 11 چهارشنبه -شنبه  05 8110 فنی دفتر کارشناسان مقررات و ضوابط آموزش

 افزار نرم با آرمه بتن و فوالدی های سازه طراحی و تحلیل جامع دوره

Etabs و Safe (محاسباتی دفترچه تدوین و اتصاالت طراحی با همراه) 
  1و بتن  1فوالد  777/577/1 11 - 11 سشنبه - یکشنبه 117 17588

 پنج شنبه جمعه 1 8170 های محاسباتی کارگاه رفع ابهامات دفترچه
11-10    

10-8 
777/108 Etabs  وSafe  

آموزش مدیریت و شبیه سازی سازه های ساختمانی با استفاده از نرم افزار 

NavisWork 
 outo  یا  Revi 777/088 15 - 11 سشنبه 71 17570

cad 
 

 آموزش طراحی، محاسبه و مدل سازی سازه های

 ( صنعتی ) سوله 
1815 01 

 شنبه

 

11 - 15 777/777 Etabs  وSafe  

Excel آشنایی با کاربری  777/518 8  - 10 جمعه 57 1101 ویژه مهندسین عمران

 کامپیوتر
 

 تحلیل مقاومت و طراحی اجزاء توسط نرم افزار
 (APDL&WorkBench )ANSYS 

آشنایی با کاربری  777/058 11  - 11 چهارشنبه -شنبه  57 1771

 یوترکامپ
 

 افزار نرم توسط فلزي هاي سازه سازي مدل

(X-Steel)  TEKLA Structures 
آشنایی با کاربری  777/088 11  - 11 پنجشنبه -دوشنبه 07 1817

 کامپیوتر
 

 تعريف اتصاالت هوشمند با استفاده از

TEKLA Structures 
 TEKLA 777/187 11  - 11 چهارشنبه 11 1780

Structures 
 

   ABAQUSو تحلیل دینامیکی با نرم افزار مدلسازی

 ویژه مهندسین عمران
و  تحلیلآشنایی با  777/555 15 - 11 چهارشنبه -شنبه 77 1815

 دینامیك سازه 
 

  آشنایی با اتوکد 777/787 11 - 11 سه شنبه -یکشنبه Civil 3D 8011 77تهیه نقشه های سه بعدی توسط نرم افزار 

فلزي صنعتي رايج در صنايع نفت، گاز و اصول طراحي سازه هاي 

 ,AISC, UBC19پتروشيمي بر اساس آيين نامه ها و مقررات 
دانشجویان رشته های  777/517 1 -11 فشرده  05 7551

 مرتبط
 

 هاي حسابداريدوره

 اصول حسابداری و حسابداری به کمك رایانه

17585 

  _ 701/577 11 - 11 چهارشنبه   - شنبه 57

 77 حسابداریاصول  
 11 - 11 چهارشنبه - شنبه 

777/007 _  

  اصول حسابداری 777/185 17 نرم افزار حسابداری )نرم افزار سامان( 

  اصول حسابداری 777/057 15 - 11 پنج شنبه -دوشنبه  01 17115 (سیستم سپیدار هلو و-شایگان-آموزش جامع نرم افزار های حسابداری )سامان 

  اصول حسابداری 777/118 15 - 11 چهاشنبه -شنبه  17 17101 افزار حسابداری سپیدار سیستم آموزش نرم

  اصول حسابداری 777/118 15 - 11 پنج شنبه -دوشنبه  17 17107 آموزش نرم افزار حسابداری شایگان

  بداریاصول حسا 777/118 15 - 11 پنج شنبه -دوشنبه  17 17100 آموزش نرم افزار حسابداری هلو

  اکسل مقدماتی 777/185 11 - 11 پنج شنبه -دوشنبه  17 8575 کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری

  اصول حسابداری 777/075 15  - 11 شنبهسه  - شنبهیک 07 0117 حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده
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 و روتاري مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت

 كد نام دوره
مدت 
 ()ساعت

 روزهاي برگزاري
ساعت 

 برگزاري

 شهريه

 )تومان(
 توضيحات پيش نياز

 (انرژي تبديل گرايش) مكانيك مهندسي تخصصي نويسي برنامه

 MATLAB در 
  مقدماتی Matlab 777/578 11 - 11 شنبه  07 8777

 كارگاه آموزشي مدل سازي بافت هاي بيولوژيك

 Mimics innovation suite به كمك نرم افزار 
آشنایی با کاربری  777/15 8 - 17  پنجشنبه 5 8111

 کامپیوتر
 

آشنایی با کاربری  777/717 10 - 11 سه شنبه Ansys Fluent  17510 77 افزار نرم توسط محاسباتي حرارت انتقال و سياالت ديناميك

 کامپیوتر
 

  مقدماتي Fluent 777/507 11 - 11 پنج شنبه-دوشنبه 77 8707 (پيشرفته) FLUENT توسط نرم افزار (CFD) ديناميك سياالت محاسباتي

 افزار نرم از استفاده با محاسباتي حرارت انتقال و سياالت ديناميك
COMSOL Multiphysics 

آشنایی با کاربری  777/507 15 - 11 شنبه چهار-شنبه  77 8755

 کامپیوتر
 

 نرم توسط سيال-سازه كوپله سيستمهاي آناليز و محاسباتي سياالت ديناميك

 ANSYS CFX افزار
آشنایی با کاربری  777/575 11-11 دوشنبه 77 0185

 کامپیوتر
 

 (Piping)مباني و اصول پايه طراحي خطوط لوله 

  API،ANSI ،ASMEبراساس استانداردهاي
دانشجویان رشته های  777/785 11 - 11 سه شنبه-یکشنبه 71 8178

  مرتبط

 (Piping)لوله  اصول پيشرفته طراحي خطوط

 ASME B3.13, APIبر اساس استانداردهاي 
  Piping مبانی 777/018 11 - 11 سه شنبه-یکشنبه 71 7811

 Piping  مبانی 777/585 11-11 پنج شنبه-دوشنبه PDMS 8711 71  افزار نرم از استفاده با  بعدي سه سازي شبيه و طراحي

 Piping  مبانی 777/708 11  - 11 چهارشنبه-شنبه Caesar II 1818 05نرم افزار توسط   (Piping)آناليز تنش در خطوط لوله 

 لوله خطوط تجهيزات مدلسازي و پيشرفته آناليز

 CaesarIIافزار نرم از استفاده با 
  مقدماتی Caesar II 777/188 11  - 11 چهارشنبه-شنبه 11 8771

 777/157 11 - 11 چهارشنبه-شنبه ASME Sec.VIII, Div. . 1808 57طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد 
دانشجویان رشته های 

 مرتبط
 

   PV-Eliteطراحي مخازن تحت فشار به كمك نرم افزار

 Div .،Sec Viii،ASMEبر اساس استاندارد 

 11  - 11 سه شنبه-یکشنبه 07 8857
777/787 

طراحی مخازن تحت 

 فشار
 

 11 - 11 چهارشنبه-شنبه 07 17785

 بر اساس PV Elite طراحی مبدل های گرمایی پوسته و لوله به کمك نرم افزار

ASME SEC VIII DIV.1 
 177/777 11 - 11 سه شنبه-یکشنبه 15 17110

طراحی مخازن تحت 

 فشار
 

 TEMA استاندارد الزامات مبناي بر لوله – پوسته حرارتي مبدلهاي طراحي

 Aspen B-Jac افزار نرم از استفاده با
 777/777 11  - 11 چهارشنبه-شنبه 07 8750

 تحت مخازن طراحی

 فشار
 

 777/518 8 -17 جمعه API 054 5007 71طراحي مخازن ذخير ه اتمسفريك براساس 
دانشجویان رشته های 

 مرتبط
 

 عملكرد، انتخاب، نصب، بهره برداري و تعميرات ، اصول مهندسي پمپ ها

 API 0.4100710751070بر اساس 
دانشجویان رشته های  777/587 1 -11 فشرده 75 7511

  مرتبط

 مهندسي مكانيك بخش تاسيسات

 نكات ويژه و شيوه نظارت بر اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي 

 ساختمان هاي مسكوني
  - 777/158 15 - 11  شنبهیک 15 17001

نکات ویژه و نظارت بر  777/058 15 - 11 یکشنبه 05 17757 ي مسكونياصول پايه و طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان ها

 تاسیسات
 

نقشه كشي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي و ايزومتريك گاز ساختمان هاي 

 مسكوني
نکات ویژه نظارت بر  777/085 15 - 11 دوشنبه 07 8775

 و اتوکد تاسیسات
 

 سكوني بلند مرتبه و غيرمسكونيطراحي تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي م

 )موتورخانه، چيلر و هواساز(
اصول پایه و طراحی  777/008 11 - 11 چهارشنبه 17 8175

 تاسیسات
 

اصول پایه و طراحی  777/105 11-11 شنبه 11 8811 كارگاه تخصصي طراحي سيستم گرمايش از كف

 تاسیسات
 

اصول پایه و طراحی  777/107 11 - 11 هارشنبهچ 11 8815 جكوزي و وناس استخر، سيستمهاي مكانيكي طراحي تخصصي كارگاه

 تاسیسات
 

موتورخانه، چیلر و  777/788 15 - 11 چهارشنبه-شنبه 07 8710 درطراحي سيستمهاي تاسيساتي  Carrierبكارگيري نرم افزار

 هواساز
 

 طراحي هاي فرم و محاسبات اسپرينكلر سيستم طراحي و اجرايي نكات

 اكسل افزار نرم از استفاده با NFPA63 استاندارد ساسبرا
آشنایی با کاربری  777/185 15 - 11 چهارشنبه 15 8151

 کامپیوتر
 



 
 

 

 
 

 ندسي مكانيك گرايش جامداتمه

 كد نام دوره
مدت 

 )ساعت(

روزهاي 

 برگزاري

ساعت 

 برگزاري

 شهريه

 )تومان(
 توضيحات پيش نياز

 آشنایی مقدماتی با  777/085 15 - 11 پنجشنبه AUTOCAD 14.9  17501 57  رافزا نرم توسط صنعتي كشي نقشه

 نقشه کشی صنعتی
 

مدلسازي سه بعدي و طراحي قطعات پيچيده صنعتي توسط نرم افزار 
CATIA 

 آشنایی مقدماتی با 777/188 11  - 11 سه شنبه-یکشنبه 05 8115

 نقشه کشی صنعتی
 

 آشنایی مقدماتی با 777/585 11  - 11 سه شنبه-یکشنبه Solidworks  17011 57ستفاده از نرم افزارطراحي قطعات پيچيده صنعتي با ا

 کشی نقشه
 

 افزار نرم از استفاده با صنعتي قطعات پيشرفته مدلسازي و طراحي
Solidworks 

  مقدماتی Solidwork 777/708 11 - 11 چهارشنبه-شنبه 07 8817

 آشنایی مقدماتی با 585/777 11 - 11 پنجشنبه-دوشنبه Inventor 17117 77م افزار ربا نمدلسازي سه بعدي و طراحي قطعات صنعتي 

 کشی نقشه
 

مدلسازي سه بعدي و طراحي قطعات پيچيده صنعتي توسط نرم افزار 

(Mechanical Desktop) 
 آشنایی مقدماتی با 777/508 17 -11 جمعه 57 7515

 نقشه کشی
 

  دانشجویان مرتبط 777/587 11  - 11 چهارشنبه-شنبه 57 8501 اختس قابليت اساس بر طراحي مباني

آشنایی با کاربری  777/587 11  - 11 چهارشنبه-شنبه ABAQUS 1885 77مدلسازي و تحليل مكانيكي با نرم افزار 

 کامپیوتر
 

  ANSYSتحليل مقاومت و طراحي اجزاء توسط نرم افزار 

(APDL&WorkBench) 
آشنایی با کاربری  777/058 11  - 11 شنبهچهار-شنبه 57 1771

 کامپیوتر
 

 TEKLA (X-Steel) افزار نرم توسط فلزي هاي سازه سازي مدل

Structures 
آشنایی با کاربری  777/088 11  - 11 پنجشنبه-دوشنبه 07 1817

 کامپیوتر
 

 تعريف اتصاالت هوشمند با استفاده از

TEKLA Structures 
 TEKLA 777/187 11  - 11 چهارشنبه 11 1780

Structures 
 

 اصول پايه، طراحي و مهندسي جوش

 ASME Sec V.IXبر اساس 
دانشجویان رشته های  777/557 11 -11 یکشنبه  75 7575

 مرتبط
 

 (كليه گرايش ها) مهندسي مواد ومهندسي نفت  ،مهندسي شيمي 

 شبيه سازي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي

 حالت پايدار HYSYSم افزار با استفاده از نر
8155 07 

شنبه دوشنبه 

چهارشنبه 

 جمعه

11- 11 

10-8 

 

دانشجویان رشته های  777/085

 مرتبط

 
 

 شبيه سازي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي

 حالت ديناميك HYSYSبا استفاده از نرم افزار 
  پایدار Hysys 777/787 10 - 11 پنجشنبه 05 1858

 هاي شيميايي و پتروشيميايي )پايا(شبيه سازي فرآيند

 Aspen Plusتوسط نرم افزار 
دانشجویان رشته های  777/708 8 -10 جمعه 05 5117

 مرتبط
 

دانشجویان رشته های  777/558 8 -10 جمعه Eclipse 7810 77شبيه سازي مخازن نفتي توسط از نرم افزار 

 مرتبط
 

دانشجویان رشته های  777/518 8 - 10 جمعه 75 5111  ه اصول طراحي و محاسبات فرآيندي در خطوط لول

 مرتبط
 

 واحد يك فرآيندي مطالعات انجام نحوه و فرآيندي هاي نقشه با آشنايي

 صنعتي
دانشجویان رشته های  777/008 8 - 10 پنجشنبه 07 5111

 مرتبط
 

دانشجویان رشته های  777/518 فشرده API 7781 71اصول طراحي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس استانداردهاي 

 مرتبط
 

 

را با موفقیت به پایان گروه آموزشی نوید بر اساس مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری به دانشپذیرانی که دوره های مشخص شده با عالمت  توضيحات :

سه آموزش عالی آزاد نوید پارس ( و در سایر موارد گواهینامه مجتمع فنی دیباگران رسانندگواهینامه پایان دوره مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری )موس

به واحد خدمات آموزش  10:07تا 8و جمعه  17:07تا  8روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت  نام،اعطا می نماید.خواهشمند است جهت کسب مشاوره، رزرو و یا ثبت

 موسسه مراجعه فرمایید.

 
 


