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برگشت به دانشگاه علم و صنعت ایران

[admin_cmi]     | صفحه اصلی | صفحه شخصی | مشخصات کاربری | بخش مدیریت | تبادل پیام | خروج کاربر [English]

اولین دوره آموزش حرفه ای مھندسی برق مخابرات-میدان

ویرایش مطلب | تاریخ ارسال: ١٣٩٧/٨/٣ | 

برای دریافت فایل بنر بر روی لینک مقابل کلیک کنید.  

برای دریافت فایل در ابعاد بزرگتر بر روی لینک مقابل کلیک کنید.  

با توجه به نبود زیر ساخت آموزشی مورد نیاز جهت کسب مهارت های اصول مهندسی حرفه ای بر اساس نیاز روز بومی و بین  المللی ،بسیاری از دوره        های برگزار

شده فاقد کیفیت الزم بوده و صرفا به دریافت یک گواهی نامه ختم می شود. انجمن مهندسین حرفه           ای پژوهشکده محیط های پیچیده با هدف به اشتراک

 
گذاری دانش فنی، مهارت های عملی و قابلیت های تحقیقاتی، برگزاری این دوره را برای اولین بار در عرصه مهندسی طرح ریزی نموده است.

 

آنچه آموزش می بینید:

بخش ھای اصلی

معرفی پژوھشکده

گروه ھای پژوھشی

آزمایشگاه ھای تحقیقاتی

معرفی اعضای پژوھشکده

مرکز طراحی زیرساخت

سمینار و دوره ھای آموزشی

تالیفات

ھمکاری ھای صنعتی

حمایت از پروژه ھا

محصوالت

اخبار و اطالعیه ھا

تماس با ما

جستجو در پایگاه

 
جستجو

جستجوی پیشرفته

دسترسی فوری

کارگاه آموزشی امنیت شبکه و

ایمن سازی در مقابل حمالت

سایبری

ثبت نام در پژوھشکده

درخواست تست نمونه آنتن

عالقه مندان به ھمکاری

فرم ارسال رزومه
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 مطابق با آخرین سرفصل های آموزش های بین المللی و بر اساس پروژه های صنعتی انجام شده.

دوره های آموزشی:

مدیریت پروژهاندازه گیریاصول طراحی سیستم ها و تجهیزات نرم افزارهای تخصصیاستاندارد

 
 ✔استانداردهای طراحی 

 ✔استانداردهای ساخت و

 
تولید

 
      •استانداردهای مونتاژ

 
      •استانداردهای قطعات

 ✔استانداردهای کنترل

 
کیفیت

 
     •استانداردهای اندازه گیری

 ✔اخذ گواهی استاندارد

 ✔مجموعه نرام افزارهای

موردنیاز جهت تحلیل، شبیه

سازی، ایجاد نقشه های

ساخت الکتریکی و مکانیکی

 
 ✔Transmitter

 
 ✔Receiver

Radio Communication

 
 ✔Tester

 
 ✔Automatic Test Set

 
 ✔Network Analyzer

 
 ✔Spectrum Analyzer

 
 ✔Power Meter

 
 ✔Signal Generator

 ✔طراحی مدارات الکترونیک

 
و پاورالکترونیک

 ✔طراحی مدارات دیجیتال

 
پیشرفته

 ✔اطراحی مدارات فعال و

 
غیرفعال مایکروویو

 ✔طراحی سیستم ها و

 
مدارات تست و ارزیابی

 
 ✔اندازه گیری پترن آنتن

 
RCS تست✔ 

 ✔اندازه گیری مشخصات

 
(μ و ε) دی الکتریک مواد

 
 ✔الکترونیکی

 ✔پاور الکترونیکی

 
 ✔اصول مدیریت دانش

 ✔اصول مدیریت اجرایی

 ✔اصول مدیریت کیفی

 
 ✔اصول مدیریت پروژه

 

سطوح آموزشی:

 آموزش مهارت های عمومی و مقدماتی

 آموزش مهارت های حرفه ای و پرکاربرد

https://www.aulacinstitute.com/
https://www.besserassociates.com/
http://www.interlligent.com/
https://www.engineersaustralia.org.au/
http://eta-i.org/
https://www.tonex.com/
http://cmi.iust.ac.ir/content/54605/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-1
http://cmi.iust.ac.ir/dform/214/282/
http://cmi.iust.ac.ir/content/54605/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-1
http://cmi.iust.ac.ir/content/54707/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-2
http://cmi.iust.ac.ir/dform/222/288/
http://cmi.iust.ac.ir/content/54707/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-2
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 آموزش مهارت های پیشرفته و ویژه، آموزش انجام یک پروژه صنعتی از تئوری تا ساخت

 دوره جامع

مزایای شرکت در دوره:

 دریافت گواهی نامه های معتبر ملی و بین المللی

  پشتیبانی علمی و دانشگاهی (امکان تعریف موضوعات به روز به عنوان پایان نامه های مرتبط با حوزه صنعت برای دانشجویان

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

  بکارگیری دانش آموختگان برتر در دوره متناسب با نیازمندی های صنعتی موجود 

  معرفی دانش آموختگان به مراکز صنعتی همکار 

  کسب تجارب عملی و کاربردی در پروژه های صنعتی و آزمایشگاهی

  تقدیر از نفرات برتر هر دوره با اهدای جوایز نفیس

پیش نیازهای شرکت در دوره:

http://cmi.iust.ac.ir/content/54708/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-3
http://cmi.iust.ac.ir/dform/223/289/
http://cmi.iust.ac.ir/content/54708/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-3
http://cmi.iust.ac.ir/content/54809/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-_YW_PAR_OPEN_%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-1-%D9%88-2-%D9%88-3_YW_PAR_CLOSE_-%D8%A8%D8%A7-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81
http://cmi.iust.ac.ir/dform/225/291/
http://cmi.iust.ac.ir/content/54809/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-_YW_PAR_OPEN_%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-1-%D9%88-2-%D9%88-3_YW_PAR_CLOSE_-%D8%A8%D8%A7-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81
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 سطح 1، حداقل تحصیالت دانشجویان کارشناسی برق

  سطح 2، حداقل تحصیالت دانشجویان ارشد برق مخابرات و یا افرادی که سطح 1 را گذرانده اند.

 سطح 3، حداقل تحصیالت دانشجویان دکتری برق مخابرات و یا افرادی که سطح 2 را گذرانده اند.

 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 

دفعات مشاھده: ٢٢٩ بار   |   دفعات چاپ: ٢ بار   |   دفعات ارسال به دیگران: ٠ بار   |   ٠ نظر

برای مشاھده کل مطالب بخش درباره دوره آموزشی جامع اینجا را کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل ھرگونه مطلب با ذکر منبع بالمانع می باشد .
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