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 دپارتمان برگزاری ها و ساعاتروز )ریال( شهریه )ساعت( مدت شروعتاریخ  نام دوره

 یگردد.برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار م )با تخفیف ویژه( تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی Pipingتربیت متخصص 
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 ارائه به صورت آفالین 6800000: آفالین 24 :آفالین آفالین )آفالین( نیروگاهی و گازی و نفت های پروژه در پایه طراحی

 09-17ساعت : ها و جمعه شنبهعادی: پنج 8500000عادی: 72عادی:  در حال برگزاری به همراه کتاب /(Supportو  Pipingطراحی  ،انتخاب جنس مواد) PIPING طراحی تخصصی 

 21-17ساعت:  شنبه تا سه شنبه* 6500000فشرده:  16فشرده:  *PMS piping Material Spec 12/03نحوه تهیه مدرک 

 09-17جمعه ساعت: و  شنبهپنج* 6850000فشرده:  32فشرده:  99بهار    ((Piping , Support فنی اجرا کارشناس دفتر     

 90-17جمعه ساعت: و ه شنبپنج* 6000000 فشرده: 16فشرده:   99 بهار پیشرفتهPiping طراحی 

 PDMS  12.1 با یو مدلساز یطراح
  99 بهار

12/07* 

 28 عادی:

 24فشرده: 

  7500000عادی:

 7000000فشرده: 

 17-21ساعت  ها عادی: یکشنبه سه شنبه

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

 به همراه کتاب/   CAESAR IIتحلیل تنش با 
12/03 

11/30* 

 28عادی: 

 24فشرده: 

 7500000عادی: 

 7000000فشرده: 

 17-21: ها ساعتشنبه شنبه و دوعادی: 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

PDMS 12.1 یتکمیل Design, Draft)) 12/01* 09-17جمعه ساعت:  پنجشنبه و* 7000000 :فشرده 16: فشرده 

Piping Design Workshop 12/08*  :90-17جمعه ساعت:  و شنبهپنج* 5800000 فشرده: 16فشرده 

 09 -17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7500000فشرده:  24فشرده:  99 بهار پیشرفته CAESAR IIتحلیل تنش با 

PDMS  پیشرفته ((Catalogue PDMS, Admin PDMS 14*/12  :09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7700000 فشرده: 24فشرده 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7500000فشرده:  24فشرده:  Pipenet 14*/12 محاسبات هیدرولیک و سایزینگ با

99بهار   Autocad plant 3 Dکارگاه پروژه محور نرم افزار  09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7500000 فشرده: 24فشرده:  

ASME B31.3 99بهار   یکد طراح  09-17عت: جمعه ساو شنبه پنج* 6500000فشرده:  16فشرده:  

AVEVA diagram  99بهار 32فشرده:   15000000 فشرده:  09-17ساعت:  جمعهالی سه شنبه *   

32فشرده:  *AVEVA E3D (Everything 3D  12/13 ) افزار نرم 15000000 فشرده:  09-17ساعت:  جمعهالی سه شنبه *   

تعمیر و نگهداری شیرآالت صنعتی  99بهار   16فشرده:   90-17جمعه ساعت:  وشنبه جپن* 6500000فشرده:    

 یگردد.تمامی دوره ها به صورت انفرادی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار م خطوط انتقالتربیت متخصص                                   

90-17جمعه ساعت:  و شنبهپنج* 6200000: هفشرد 16 :فشرده 99بهار  (Pipe line) اصول و مبانی اجرای خطوط انتقال  

09-17جمعه ساعت:  و14-18 شنبهپنج* 4200000فشرده:  12فشرده:  99بهار  رانی در خطوط لولهتوپک   

خطوط انتقالمحاسبات هیدرولیک و سایزینگ  90-17جمعه ساعت:  و شنبهپنج* 6200000فشرده:  16فشرده:  99بهار    

 6200000فشرده:  16فشرده:  99بهار  IPSو استاندارد   Code ASME B31.4ت بر اساسطراحی خطوط لوله های نف
17-21چهارشنبه ساعت *  

09-17جمعه ساعت:  و14-18 شنبهپنجو   

 6200000فشرده:  16 فشرده: 99بهار  IGS و استاندارد  ASME B31.8طراحی خطوط لوله انتقال گاز بر اساس استاندارد 
17-21چهارشنبه ساعت *  

09-17جمعه ساعت:  و14-18 شنبهپنجو   

 6200000فشرده:  16فشرده:  Auto Pipe Bentley 07*/12آنالیز تنش خطوط لوله با استفاده از نرم افزار 
17-21چهارشنبه ساعت *  

09-17جمعه ساعت:  و14-18 شنبهپنجو   

یگرددها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار متمامی دوره  Process) (Designطراحی فرآیندهای شیمیایی  تربیت متخصص  
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 HAZOP Studyبررسی مخاطرات فرآیندی  و PFD, P&IDطراحی 
 99بهار 

12/07* 

  24 عادی:

 24فشرده: 

 7500000ی:عاد

 6800000فشرده:

 30/17 -30/20ساعت:ها  : دوشنبهعادی

 09-17به الی جمعه ساعت: چهارشن*

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000فشرده:  24فشرده:  *11/14 شیت()برای تهیه دیتا اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000فشرده:   24فشرده:  99بهار  Aspen Hysysشبیه سازی فرآیند با 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7200000 :فشرده 24فشرده:   *12/14 پیشرفته Aspen Hysys بافرآیند  سازی شبیه

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7000000فشرده:  24فشرده:  *12/07 مقدماتی ASPEN PLUSبا  شبیه سازی فرایند

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7000000فشرده:  24فشرده:  99بهار  Pro IIطراحی فرایندها با نرم افزار 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7200000فشرده:   24فشرده:   99بهار    پیشرفته  Aspen Plusشبیه سازی فرایند با

 09-17ت: جمعه ساع وشنبه پنج* 6500000فشرده : 16فشرده:  *Aspen HYSYS Dynamic 12/15سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی شبیه 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت:* 8000000فشرده: 24فشرده:  99بهار  OLGAطراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار 

 13-17ساعت: عادی: پنجشنبه ها  6500000:عادی 24: عادی 99بهار  MATLAB  آشنایی با نرم افزار

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت:* 6500000:  فشرده 24 :فشرده 99بهار  و نفت در مهندسی شیمی  MATLABکاربرد نرم افزار

 09-17ساعت: و جمعه  پنجشنبه * 6500000فشرده : 16 فشرده: 99بهار   pipe phaseافزار  نرم با لوله خطوط هیدرولیکی محاسبات

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت:* 8000000فشرده: 24: فشرده *Aspen Flare-Net  12/14 افزار نرم با فلر شبکه آنالیز و بررسی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7000000فشرده:  24فشرده:  99بهار  Pipesim افزار نرم با لوله خطوط هیدرولیکی طراحی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000: فشرده 24: فشرده 99بهار  COMSOL کامسول افزار نرم

یگرددتمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار م بیت متخصص تجهیزات ثابتتر  
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 09-17: چهارشنبه الی جمعه ساعت* 7500000فشرده:     24 فشرده: *ASME Sec.VIII Div I 12/07کد  وPVElite با  احی مخازن تحت فشارطر

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 12/14*  :09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7500000فشرده:  24فشرده 

   Aspen Bjac & HTRI با طراحی مبدل های حرارتی
 99بهار 

12/07* 

 28عادی: 

 24 فشرده:

 8800000عادی: 

 8500000فشرده: 

 17-21ساعت: ها عادی: یکشنبه و سه شنبه

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

Air Cooled Heat Exchangers Design Approach  09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7500000: فشرده 24 :شردهف 99بهار 

 Tank  نرم افزار وAPI 650  طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد
12/01 

 99بهار 

 24عادی: 

  24 فشرده:

 7800000: عادی

 7500000فشرده: 

 09-15ساعت: ها پنجشنبهعادی: 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7500000فشرده:  24فشرده:  99بهار  برای طراحی مخازن ذخیرهAME TANK آموزش نرم افزار 

99بهار  نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد  09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000فشرده:  24فشرده:  

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7500000فشرده:  24فشرده:  99بهار  مقدماتیNozzle/PRO  افزارنرم

گرددار میتمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگز تربیت متخصص تجهیزات دوار  
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 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 8500000فشرده:  24فشرده:  *11/30 (مقدماتی) ها پمپ محاسبات و انتخاب
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 09-17جمعه ساعت: و شنبه پنج* 7000000: فشرده 16فشرده:  *12/08 نگهداری پمپ و، کاربرد تعمیر

 09-17جمعه ساعت: و شنبه پنج* 7000000فشرده:  16فشرده:  *12/15 ، محاسبات و انتخاب کمپرسورهاطراحی

 09-17جمعه ساعت:  و شنبهپنج* 6500000فشرده:  16فشرده:  99بهار  کمپرسورها نگهداری و تعمیر ،کاربرد

 09-17جمعه ساعت :*چهارشنبه الی  8500000فشرده:  24فشرده:  99بهار  و مبانی توربین گازیشناخت 

 09-17جمعه ساعت:  وشنبه پنج* 7000000فشرده:  16فشرده:  *12/01 پمپ های سانتریفیوژ پیشرفته انتخابمحاسبات و 

 09-17جمعه ساعت: و  پنجشنبه* 6700000فشرده:  16فشرده:  99بهار  پمپ های سانتریفیوژ –نحوه شفاف سازی فنی، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان

یگرددتمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار م ه ریزی و کنترل پروژهبرنام صنایع وتربیت کارشناس   
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MSP(Microsoft Project)   09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6500000فشرده:  24فشرده:  99بهار 

Primavera (p6)   09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6500000فشرده: 24ده: فشر 99بهار 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 8500000فشرده: 24فشرده:  *Edition th6PMBOK    11/30مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 

 09-17: جمعه ساعتو  شنبهپنج* 6800000فشرده:    16 فشرده: 99بهار   اکسلساخت داشبوردهای مدیریتی در 

 09-17جمعه ساعت: و  شنبهپنج* 7000000فشرده:  16فشرده:  99بهار   EPCبرنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی پروژه های 

 09-17شنبه الی جمعه ساعت: چهار* 7000000فشرده:  24فشرده:  *COMFAR III  12/07ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار 

 09-17جمعه ساعت: و  شنبهپنج* 6800000فشرده:    16 فشرده: 99بهار  پروژه تاخیرات آنالیز و ادعا ریتمدی

یگرددتمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار م مکانیک  
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 09-17ساعت:  جمعه ها* 6800000فشرده: 24رده: فش 99بهار  )مقدماتی( Solid worksمدلسازی و طراحی 

 09-17ساعت: جمعه الی چهارشنبه * 6800000فشرده: 24فشرده:  *12/07 )پیشرفته( Solid worksمدلسازی و طراحی 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000فشرده: 24 فشرده: 99بهار  CATIA Iطراحی  مدلسازی و

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7000000فشرده:  24 فشرده:  *CATIA II  12/07و طراحی  مدلسازی

AUTO CAD 2D 
 99بهار 

 99بهار 

 24عادی: 

 24فشرده: 

 6500000عادی: 

 5500000فشرده:

 09-15ساعت:  پنجشنبه ها: عادی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

AUTO CAD 3D 
 99بهار 

 99بهار 

 20: فشرده

  20  فشرده:

 5500000: فشرده

 5500000فشرده:

 09-16ساعت:  جمعه ها*

 09-16چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

INVENTOR 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 8500000فشرده: 24فشرده:  99بهار  مقدماتی 

ANSYS Workbench 1 12/07* :09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6500000فشرده : 24 فشرده 

ANSYS Workbench 2  09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000: فشرده 24: فشرده 99بهار 

ABAQUS I  09-17الی جمعه ساعت: شنبه چهار*  6500000فشرده : 24 فشرده : 99بهار 

ANSYS FLUENT 1 12/07* 09-17الی جمعه ساعت:  *چهارشنبه 7000000فشرده :  24 شرده :ف 

ANSYS FLUENT 2 12/14* 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7000000فشرده :  24 شرده :ف 

 09-17جمعه ساعت: و  شنبهپنج* 7500000فشرده:    16 فشرده: 99بهار  هیدرولیک مقدماتی

 09-17جمعه ساعت: و  شنبهپنج* 7500000فشرده:    16 فشرده: 99بهار  هیدرولیک پیشرفته

یگرددتمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار م طبوعتربیت متخصص تاسیسات و تهویه م  
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لیه کخانه تاسیسات مکانیکی و محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان و موتورطراحی ) HVAC Iطراحی 

                                                                                                                                                                                      در حال برگزاری               /جلد کتاب 2به همراه  ها(نه اجرای و هوشمندسازی موتورخا

 99بهار 

 99بهار 

 75عادی: 

 24فشرده: 

 11000000ادی: ع

 7500000فشرده: 

 17-21عت: چهارشنبه ها ساعادی: 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

ی نوین بی و سیستم هاو توزیع برودت و آموزش چیلرهای تراکمی و جذ)روشهای تولید  HVAC IIطراحی 

                                                                                                                                                                                     ال برگزاری               در ح /ابجلد کت 3به همراه  (Carrier افزار نرم، Design Builder+ نرم افزار تهویه مطبوع
 17-21ساعت: ها  شنبهدوعادی:   15000000 عادی: 120عادی:  99بهار 

راحی طراحی سیستم های آب و فاضالب، سیستم های آتش نشانی و اسپرینکلرها و ط) HVAC III یطراح

 Pipenetار + نرم افزنی و طراحی ساختمانهای بلند مرتبه، گازرساسیستم های سونا، استخر و جکوزی کامل

                                                                                                                                                                           در حال برگزاری                          /جلد کتاب 2به همراه  (مکانیکال  Revit mepو

 08:30-13: 30ساعت ها جمعه :عادی 15000000 عادی: 120عادی:  99بهار 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6500000فشرده:  24فشرده:  99بهار  Carrier افزار نرم آموزش

 09-17جمعه ساعت: و  پنجشنبه* 6500000 :فشرده 16فشرده:  99بهار  (HVACمبانی تعمیرات و نگهداری در تاسیسات مکانیکی )مبانی نگهداری سیستم های 

 09-17جمعه ساعت:  و پنجشنبه* 6000000فشرده : 16فشرده:  99بهار  ساختمان پله برقی در انتخاب آسانسور و طراحی و

 09-17جمعه ساعت: و  پنجشنبه* 6500000فشرده : 16فشرده:  99بهار  تاسیسات بیمارستانی

 09-17جمعه ساعت:  چهارشنبه الی* 8200000فشرده : 24: فشرده 99بهار  Navisworksآموزش نرم افزار 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7000000فشرده : 24فشرده:  99بهار  (ساختمانی رویکرد) آبی حریق اطفا سیستم طراحی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 7000000فشرده : 24فشرده:  99بهار  قیحر اطفاء و اعالن یها ستمیس

Revit Mep  مکانیکال  
11/29  

 99 بهار

 40عادی: 

 24فشرده: 

  8800000عادی:

 8000000فشرده: 

 17-21ساعت:  هاپنجشنبه  سه شنبه :عادی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

Revit Mep (Work shop) 12/05 17-21ها ساعت:  دوشنبه :عادی 5800000عادی: 16: عادی 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 8500000فشرده : 24فشرده:  99بهار  اصول طراحی سیستم های بخار

 09-17ها ساعت  جمعه    12000000عادی: 60عادی:  در حال برگزاری (یکیمکان ساتیتاس) یمهندس نظام آزمون یآمادگ

یگردددانشگاه و سازمانها نیز برگزار م تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای تربیت متخصص تاسیسات الکتریکی پلنت های صنعتی و ساختمانی  

ق
بر

 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000فشرده:  24فشرده:  99بهار  صنعتی و ساختمانی طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000فشرده: 24 :فشرده *ETAP  12/14تحلیل شبکه با نرم افزارو طراحی 

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6800000:فشرده 24فشرده:  *12/07 (MV/LV)طراحی تابلوهای 

8500000فشرده:  24فشرده:  *12/14 ساختمانیصنعتی و  یسیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنتها تخصصی طراحی  09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 

 09-17جمعه ساعت:  پنجشنبه و* 6800000فشرده:  16 فشرده: *12/08 ارتینگ ابزار دقیق

16فشرده:  *Dialux 12/01  افزار نرم با طراحی روشنایی  09-17جمعه ساعت: و  شنبهپنج* 6000000فشرده: 

(59کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان )منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش  99بهار   24: فشرده  90-17الی جمعه ساعت:  چهارشنبه* 6500000 :فشرده   

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 6500000فشرده: 24فشرده:  99بهار  EPLAN  افزار نرم

 09-17ساعت:  ها پنجشنبه* 8500000فشرده: 24فشرده:  99بهار  (smart homeسازی ساختمان )هوشمند



 موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان

 وره های بدون ستاره: هفتگی یا عادید -2: فشرده یا سمیناری ستاره دار*دوره های  -1  :1398 زمستان آموزشی تقویم

 )تمامی دوره های موسسه به صورت حضوری، آنالین )پخش زنده( وآفالین برگزار میگردد(
 می باشد.( 18الی  9و پنجشنبه و جمعه از ساعت  21الی  15چهارشنبه از ساعت دوره های فشرده، )
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 09-17جمعه ساعت: پنجشنبه و* 6500000فشرده:  16فشرده:  *BMS 12/08و  یفضع طراحی تاسیسات الکتریکی جریان

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 8500000فشرده: 24فشرده:  99بهار   DC Charger وUPS  آموزش

Revit Mep Electrical 
 99بهار 

12/14* 

 24عادی: 

  24: فشرده

 88000000: عادی

  8800000فشرده:

 17-21ساعت:و دوشنبه ها  شنبه عادی:

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

AutoCAD Electrical  24فشرده:  99بهار 6700000فشرده:    09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 

AVEVA Electrical  32فشرده:  99بهار 15000000فشرده:    09-17شنبه الی جمعه ساعت: سه * 

24 :هفشرد *12/07 رله و حفاظت الکتریکی 90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 8500000:فشرده   

99بهار  طراحی و انتخاب سیستم حفاظت کاتدیک 09-17جمعه ساعت: پنجشنبه و* 6500000فشرده: 16فشرده:     

99بهار   DIgSILENT نرم افزار 24فشرده:   7800000فشرده:    09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 

 15-21ساعت نجشنبهپو 17-21عادی: یکشنبه  9500000:عادی 65: عادی در حال برگزاری ت(طراحی و نظارنظام مهندسی برق ) 3آزمون پایه  آمادگی

یگرددتمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز برگزار م تربیت متخصص ابزار دقیق  

ق
قی

 د
زار

اب
 

24فشرده:  *I 11/02 ر دقیقابزا یطراح یتئور 6850000فشرده:    09-17ساعت:  ها جمعه * 

24فشرده:  *II    11/30ابزار دقیق  تئوری طراحی 0000856فشرده:    09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 

Control Valve & Safety Valve 12/07*  :24 فشرده 7500000فشرده:  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

ه مدارک مهندسیتهی 24فشرده:   *12/07  6850000فشرده:   90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

PLC  LOGO  99بهار  20 0000026فشرده:  فشرده: 90-17الی جمعه ساعت: چهارشنبه*   

PLC 1 (S7-300/400 ) 12/07*  :6200000فشرده:  24 فشرده 90-17الی جمعه ساعت:چهارشنبه *   

TIA PORTAL 99 بهار 0000056فشرده:  24 فشرده:  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

PLC 2 (S7-300/400 ) 12/14*  0000086فشرده: 24: فشرده 90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

 PCS7  )99بهار  )زیمنس 24: فشرده  0000088فشرده:  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

00000013فشرده:  24 :فشرده *wincc 12/07 رم افزار آموزش مانیتورینگ صنعتی با ن  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

16 :هشردف *12/15  (F&G ) و تشخیص گاز تم های اعالن حریقطراحی تخصصی سیس 00000120فشرده:  09-17جمعه ساعت:پنجشنبه و *   

99بهار  کاربری شبکه صنعتی 16 فشرده:  0000057فشرده:  90-17جمعه ساعت:  پنجشنبه و*   

Intergraph INTools  99بهار 24 فشرده:  00000130فشرده:  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

AVEVA Instrumentation  99بهار 23فشرده:   15000000 فشرده:  09-17ساعت:  جمعهالی سه شنبه *   

DCS YOKOGAWA CS3000 - Fundamental  99بهار 24 :عادی  0000058: عادی   09-13ساعت: ها  نجشنبهپ عادی: 

DCS YOKOGAWA CS3000 - MAINTENANCE  99بهار 32 :عادی  5000009: عادی   17-21ساعت:عادی: چهارشنبه ها  

DCS YOKOGAWA CS3000 - ENGINEERING  99بهار 40عادی:   00000110: عادی   13-17ساعت: ها شنبه پنج عادی: 

99بهار  AC هایدرایو 6500000فشرده:    16 فشرده:  90-17جمعه ساعت:  و پنجشنبه*   

99بهار  (100 تا صفر از) برق تابلو مونتاژکارگاه عملی  16 فشرده:  0000063 فشرده:     09-17جمعه ساعت:  و پنجشنبه* 

گرددبرگزار می تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز عمرانتربیت متخصص   

را
عم

ن
 

 

99بهار  )مقدماتی( SAFEو  ETABSطراحی سازه با نرم افزارهای  24فشرده:   8700000فشرده:   09-17شنبه الی جمعه ساعت: چهار*   

99بهار  )مقدماتی( SAFEو  SAP2000طراحی سازه با نرم افزارهای  24: فشرده  8700000: فشرده  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

اکسل و تدکار افزار نرم با وضعیت صورت برآورد متره 99بهار   16فشرده:   09-17 جمعه ساعت:و پنجشنبه * 7000000فشرده :   

Tekla structures  99بهار 24: فشرده  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 8700000: عادی   

99بهار  (پیشرفته) SAP2000 افزار نرم با غیرخطی خطی و استاتیکی و دینامیکی تحلیل 20: فشرده  8700000: فشرده  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

99بهار  )پیشرفته( SAFE و ETABS افزارهای نرم با سازه خطیی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیرطراح 24: فشرده  0000090: فشرده  90-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *   

یگرددمتمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز  برگزار  تربیت متخصص جوش، مواد و متالورژی  

ش، 
جو

ی
رژ

لو
تا

و م
د 
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م

 

 )کاربردی( صنعتی هایو پوشش سندبالست، رنگ بازرسی -نداصول و مبانی توپک رانی هوشم -2حفاظت کاتدی سطح  -1حفاظت کاتدی سطح  -مبانی و اصول بازرسی خوردگی -مبانی خوردگی :مهندسی خوردگیبخش 

  -بازرسی مخازن تحت فشار -AWSD1.2 ا بازرسی سازه های آلومینیومی مطابق ب -AWSD1.1ا بازرسی اسکلت های فوالدی مطابق ب -اصول طراحی جوشکاری -WPSو  PQR: اصول و مبانی تهیه جوشمهندسی بخش 

 یترموگراف یبازرس -سیمغناط ذرات یبازرس -یراصوتف یبازرس -نافذ عاتیما یبازرس -یچشم یبازرس -یصنعت یکش لوله یبازرس -لوله خطوط یبازرس -رهیذخ مخازن یبازرس

99بهار  بازرسی جوش 16: فشرده  0000088: فشرده   09-17جمعه ساعت:  وشنبه پنج* 

99بهار  کلید فوالد 16: فشرده  0000088: فشرده   09-17جمعه ساعت:  وشنبه پنج* 

یگر ختهیر قطعات یبازرس -ومینیآلوم یگر ختهیر یمبان و اصول -یگر ختهیر مدل ساخت و یطراح یمبان و اصول -یگر ختهیر یمبان و اصول: بخش مهندسی ریخته گری  

 -ومینیآلوم یاژهایآل یحرارت اتیعمل -یآهن فلزات یحرارت اتیعمل -یحرات اتیعمل یمبان و اصول -نیرنگ فلزات دیکل -دفوال دیکل -یرآهنیغ مواد انتخاب اصول -یفوالد مواد انتخاب اصول: یمتالورژ یمهندس یعموم یها دوره

بازرسی فنی کاال -یمتالوگراف یمبان و اصول -مواد زیآنال یمبان و اصول -یرآهنیغ فلزات یحرارت اتیعمل  

یگرددمروهی )با تخفیف ویژه( برای دانشگاه و سازمانها نیز  برگزار تمامی دوره ها به صورت اختصاصی و گ مهندسی کامپیوتر و برنامه نویسی  
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99بهار  1سطح  )Python(پایتونبرنامه نویسی  24 :عادی  0000072: عادی  09-31ساعت:  ها شنبهپنج*   
99بهار  2سطح (Python) پایتونبرنامه نویسی  24 :عادی  00000720: عادی  09-31ساعت:  هاشنبه پنج*   



 موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان

 وره های بدون ستاره: هفتگی یا عادید -2: فشرده یا سمیناری ستاره دار*دوره های  -1  :1398 زمستان آموزشی تقویم

 )تمامی دوره های موسسه به صورت حضوری، آنالین )پخش زنده( وآفالین برگزار میگردد(
 می باشد.( 18الی  9و پنجشنبه و جمعه از ساعت  21الی  15چهارشنبه از ساعت دوره های فشرده، )
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 صورت به یمدیریت و مهندسی فنی، های دوره برگزاری زمینه در فعالیت سال 20 بیش از با پارسیان نوین عالی آزاد آموزش موسسه

لوم تحقیقات عو ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت  ها سازمان به مدرس اعزام و آزاد و شرکتی به موسسه دوره نفرمعرفی 

 .باشد می مشاوره و آموزشی خدمات ارائه آماده ،فناوری

 

 این نیاز وردم آموزشی موارد سایر و آموزشی های فیلم جزوات، ها، فایل دوره این در(: رایگان به) دوره طول در شده ارائه مدارک

 آموزشی دوره این افزار نرم افزار، نرم وجود صورت در ضمنا گرفت، خواهد قرار محترم دانشپذیران اختیار در رایگان طور به دوره

 .گرفت خواهد قرار فراگیران همه اختیار در رایگان طور به نیز

 ( نفرات شرکتی، صرف نهار )(جداگانه هزینه) اسکان دانشپذیر ،(عصرانه و چاشت) پذیرایی وعده :رفاهی امکانات

  ی معرفی  متعاقبا در پی نامهنمایید و  اعزام نفرات از شرکت ها برای کالس با موسسه هماهنگنکته مهم: لطفا قبل از

 نفرات، دعوتنامه حضور در دوره به صورت مکتوب ارسال میگردد.

 شرایط یا و درصدی 01 ویژه تخفیف از دوره، شروع از قبل دانشگاه از نامه معرفی و دانشجویی کارت ارائه با دانشجویان 

 .بود خواهند برخوردار پرداخت در ویژه

 آموزشی، جزوات ،(شرکتی نفراتفقط ) ناهار ،میان وعده پذیرایی گواهینامه، صدور احتساب با فوق ایه دوره کلیه هزینه 

 .است گردیده محاسبه آموزشی کمک لوازم و افزار نوشت

  اضی نیروبه شرکتهای متق متخصص نامهیگواه دارندگان معرفی و نمرات زیر همراه بهدو زبانه  یمتخصص نامهیگواهارائه 

  حلماختصاصی یا پکیج ویژه آموزشی در محل موسسه یا به صورت  ،شرکت ها درخواست به بنا ها دوره کلیه برگزاری 

  کشور سراسر در متقاضی شرکتهای

  به موسسه نفر 3برای نفرات معرفی شده باالی  گروهی شرکتیثبت نام تخفیف ویژه 

 20% سایت موسسه برای کلیه دوره ها تخفیف ثبت نام آنالین از طریق وب %5 و ترمیک تخفیف ثبت نام 

 به مدت یکسال(و استفاده رایگان از کد کالس بعدی بیمه تضمین یادگیری در دوره های تربیت متخصص ( 

  تحت وب( آفالین و (پخش زندههمزمان بصورت آنالین ) دوره های حضوریبرگزاری تمامی( 

 نداردان شعبه و نمایندگی در ایر موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان. 

 موارد  )به جز می باشد 18الی  9و پنجشنبه و جمعه از ساعت  21الی  15چهارشنبه از ساعت ، سه روزه دوره های فشرده

 استثنا(

 

 

 

 

 شاد و سربلند باشید . . .  


