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 به سامانه همگام دانشگاه به آدرس  91/7/11تا  01/7/11های فوق از مورخ جهت ثبت نام در دورهhamgam.azaruniv.ac.ir  فرمائید.مراجعه 

 التحصیلی اعطا خواهد شد. کارنامه مهارتی در زمان فارغنامه معتبر و به شرکت گنندگان گواهی 

  مدرییت امور فناوری  -عاونت ژپوهش و فناوری م                                                          تماس حاصل فرمائید.  10090013911برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 هزینه دوره ها زمان مختص دانشجویان عنوان دوره ردیف

01-91/01دو شنبه ها ساعت  دانشکده الهیات و معارف اسالمی آموزش هنر رسانه در قرآن کریم 0  رایگان 

3 
های های استفاده از نرم افزار و بانکمهارت

 اطالعاتی رشته تاریخ
 رایگان   03-91/09دو شنبه ها ساعت  دانشکده الهیات و معارف اسالمی

های ترجمهمهارت 9  رایگان    03-91/09سه شنبه ها ساعت  دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

01-91/01یکشنبه ها ساعت  دانشکده ادبیات و علوم انسانی مهارتهای ویراستاری ادبی و علمی 0  رایگان 

01-91/01شنبه ها  ساعت  دانشکده علوم پایه آشنائی با شبکه و ارزهای دیجیتال 1  
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 053کنندگان آزاد   

های تولید انواع رنگهافرموالسیون و روش 6   03-91/09یکشنبه ها ساعت  دانشکده علوم پایه 
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 003کنندگان آزاد   

7 
ی پالسما در صنعت و محیط ژاستفاده از تکنولو

 زیست
  03-91/09چهارشنبه ها ساعت  دانشکده علوم پایه

هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 003کنندگان آزاد   

1 
: تولید زالو، کرم زیست شناسی جانوری

 ابریشم، ورمی کمپوست و ...
  03-91/09یکشنبه ها ساعت  دانشکده علوم پایه

هزار تومان و برای شرکت  53برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

یتمهارتهای پرورش گلهای زین 1    03-91/09دو شنبه ها ساعت  دانشکده کشاورزی 
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

    03-91/09سه شنبه ها ساعت  دانشکده کشاورزی طراحی فضای سبز به کمک نرم افزار 01
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

  03-91/09یکشنبه ها ساعت  دانشکده فنی و مهندسی PLC    اتوماسیون صنعتی 00
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

    03-91/09سه شنبه ها ساعت  دانشکده فنی و مهندسی PIC  میکرو کنترلر 03
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

و مهندسیدانشکده فنی  مقدماتی Catiaنرم افزار  09     03-91/09سه شنبه ها ساعت  
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

03-91/09شنبه ها ساعت  دانشکده فنی و مهندسی پیشرفته Catiaنرم افزار  00  
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

01 
جوشی  اتصاالت کیفیت کنترل و بازرسی دوره

 های بخاردر مخازن و دیگ
01-91/01دو شنبه ها ساعت  دانشکده فنی و مهندسی  

هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

06 
 رنگ کیفیت کنترل و بازرسی مهارتی دوره

 صنعتی قطعات
01-91/01سه شنبه ها ساعت  دانشکده فنی و مهندسی  

هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

03-91/09چهارشنبه ها ساعت  کلیه دانشجویان اصول بازاریابیمبانی و  07  
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

  03-91/09چهارشنبه ها ساعت  کلیه دانشجویان (BP)  مبانی مدیریت کسب و کار 01
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

  03-91/09چهارشنبه ها ساعت  کلیه دانشجویان مباحث کابردی شرکتهای تجاری 01
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

01-91/01شنبه ها  ساعت  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کمک های اولیه در ورزش 31  
هزار تومان و برای شرکت  03برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 

هزار تومان 033کنندگان آزاد   

30 
های )رده بندی ویژه کتابخانه NLMبندی رده

 علوم پزشکی(
تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم   رایگان   03-91/09دو شنبه ها ساعت  

 رایگان  03-91/09یکشنبه ها ساعت  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مهارتهای تربیتی والدین 33

 


