
بیو  سنسیم  مکتتووینی   دوره آموزشی تکنسین  
اسیت  ایمایتراو و ینتزییتن تین م و م یتب  بییت      
.اسمتیداردیتن بین  املللیی اوا یی شیده اسیم     

ای  بویتمه دایش، مهترو و شتیسمگی ییتن میورد  
ت یاو در پووسه کترن روزموه و زیدگی  وفه ان بی 
ه از سو فصلهتن تئورن و عللی را فوای  می کند ک

مجلوعه یتن آموزشی بت اجزان مورد اسیماتده در  
.تیییییین م تدییییییکن  شییییییده اسییییییم   

ا ای  دوره به افواد از تنتیع مخملی  ایی  امکیت  ر   
  می دید که بموایند بواست  ینتزیتن خود بیه ایی  

.بویتمه بپنویدید

تییت   شوکم کنندگتیی که دوره تخصصیی را بیه پ  
کیه توسیم موکیز   پتییت  دوره  دو گیوایی  بوستیند 

سیتزمت  آمیوزف فنیی و  وفیه ان     )توبنم کیو   
رسدت می شوکم فسمو پننومتتن  به امضو ( کدور

.کودخوایند دریتفم 

وینی  مکتتوگوایی تکنسن  سنسیم  :توجه
تم  و به شوکم کنندگتیی که ک  بویتمه را ک

.می شود اع تبت موفقنم ای می کنند،  

چه کسی می تواند ثبت نام کند؟

و ینی   امکموویکپترچه ستزن مکتینی ، بیو    عل  مکتتووین  
ان یلکییترن پندییوفمه بییوبییت تیینتیع در مهندسیی کییتمپنوتو  

.و فوآینییدیتن تیین می اسییماسییماتده بهننییه از متصییو و 

و ت لنیو کترکنیت   تین  ییتن فنیی ،    ای  بویتمه بوان ریبوا  
یگهدارن و اپواتوریتن فنیی کیه در اوا یی متشین  آ و و     

.مخ وط تومند در کترختیه یت کتر می کنند، اوا ی شده اس

ف را بیت آمیوز  ای  بویتمه ای  اسم که شوکم کنندگت  یدف 
.ندکدر س ح تکننسن  مکتتووین  آمتده یتن مدر  فنی  

بویتمه یلچنن  س ح خوبی از داییش و مهیترو را بیوان    ای  
ند امت شوکم کنندگتیی که در زمننه یتن مخمل  کتر می کن

.کندفوای  می عالقه مند به مکتتووین  یسمند، 

    هرررررررررررررررد گررررررررررررررر:
یییتن ت لنییواو و تکنسیین  تیین  یییتن فنییی ، ریبییوا  

، تین  مکرشمه یتن یگهدارن پندوفمه، فترغ اممتصنال  
کم می تواینید در ایی  بویتمیه شیو    امکمووین  و تنتیع 

.کنند

تکنسین سیستم مکاترونیک



انیکالکت  نیک یا مک-کارگا  ب ق

یککارگا  پنیوماتیک   هیدر ل

یاتوماسیون صنعت

پ  ژ 

ساعت 60

( فستو   کارخانه)ساعت 40

ساعت 60

نیکالکت  -کارگا  مکانیک یا ب ق

(  فستو)ساعت 160

( فستو)ساعت 40
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