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  ، آکادمی هوش، مدیریت و پایداری. 37مان دکتر حبیبی، طبقه پنج، واحد آدرس: ایران، تهران، انتهای اتوبان شهید ستاری، بلوار حصارک، بلوار فردوس در محوطه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، ساخت

 1401 -بهار اهی فنی و مهندسی رد فصل  تقویم آموزشی دوره

 نوع برگزاری عنوان دوره ردیف
 مدت دوره

 )ساعت(
 تاریخ برگزاری

1 
پکیج طالیی تحلیل، شبیه سازی و 

 استخراج خواص مواد
 فصل بهار 40 حضوریآنالین / 

2 
دوره شبیه سازی خواص مواد با نرم 

 JMatProافزار 
 اردیبهشت 12 آنالین / حضوری

آشنایی با نرم افزار مدیریت جوشکاری  3
Weld Assistant 

 فروردین 8 آنالین / حضوری

4 
فوالدها با تحلیل و استخراج خواص 

 نرم افزار کلید فوالد
 اردیبهشت 8 آنالین / حضوری

5 
آموزش تحلیل تصاویر ریزساختار با 

 Image Jنرم افزار 
 اردیبهشت 8 آنالین / حضوری

6 
شبیه سازی فرایند خوردگی فوالدها با 

 Predictنرم افزار 
 اردیبهشت 4 آنالین

7 
جامع آشنایی با ریزساختار مواد دوره 

 فلزی )آهنی و غیر آهنی(
 ردیبهشتو ا فروردین 16 آنالین / حضوری

8 
های جوشکاری حالت جامد و  تکنیک

 اصول فرایندی آنها
 ردیبهشتفروردین و ا 16 آنالین / حضوری

9 
های جوشکاری حالت ذوبی و  تکنیک

 اصول فرایندی آنها
 اردیبهشت و خرداد 24 حضوری

 اردیبهشت 8 آنالین / حضوری نقشه خوانی در جوشکاری 10

های آموزشی، گواهی نامه معتبر آموزشی و قابل ترجمه از طرف مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و آکادمی فنی و  برای کلیه دوره

 شود. کیفی هوش، مدیریت و پایداری صادر می

و  Sales@ims-group.irهای  یا ایمیل 09107808218برای ثبت نام، عنوان دوره، نام و نام خانوادگی کامل خود را به شماره واتساپ 

O.ashkani@yahoo.com .ارسال فرمایید 
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 1401 -بهار اهی فنی و مهندسی رد فصل  تقویم آموزشی دوره

 نوع برگزاری عنوان دوره ردیف
 مدت دوره

 )ساعت(
 برگزاریتاریخ 

 اردیبهشت و خرداد 8 حضوری تلرانس گذاری هندسی و ابعادی 11

12 
طراحی فرایند عملیات حرارتی 

 های فلزی قالب
 اردیبهشت و خرداد 8 حضوری

 اردیبهشت و خرداد 8 آنالین اصول بازرسی فنی قطعات 13

 اردیبهشت و خرداد 14 حضوری بازرسی غیرمخرب چشمی 14

15 
مدل سازی و نقشه کشی با نرم افزار 

CATIA )مقدماتی( 
 فصل بهار 40 حضوری / آنالین

16 
مدل سازی و نقشه کشی با نرم افزار 

SolidWorks )مقدماتی( 
 فصل بهار 40 حضوری / آنالین

 فصل بهار 40 حضوریآنالین /  پکیج طالیی مهندسی مکانیک 17

     

     

     

احد علوم و تحقیقات و آکادمی فنی و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی و های آموزشی، گواهی نامه معتبر آموزشی و قابل ترجمه از طرف برای کلیه دوره

 شود. کیفی هوش، مدیریت و پایداری صادر می

و  Sales@ims-group.irهای  یا ایمیل 09107808218برای ثبت نام، عنوان دوره، نام و نام خانوادگی کامل خود را به شماره واتساپ 

O.ashkani@yahoo.com .ارسال فرمایید 


