تخفیف ویژه کارکنان
سازمانها

بسمهتعالی

مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
برنامه زمانبندی دورههای فصل بهار 98
1

دوره های حضوری
دوره های (مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز)
ردیف

1

2

3

4

5

مدت

نام دوره

نام استاد

روزهای تشکیل

کارگاه آموزش مقاله نویسی

آقای حسین
افراسیابیان

جمعه  9تا 14
98//02/13تا 98/02/20

10ساعت

کارگاه آموزش مقاله نویسی

آقای حسین
افراسیابیان

جمعه  9تا 14
 98/3/3تا 98/03/10

 10ساعت

(مقدماتی)

(پیشرفته)
آمادگی آزمون تافل کتبی /بسندگی
زبان انگلیسی
فتوشاپ کاربردی

6

7

برنامه نویسی کاربردی C#

مناسب برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی

تئوری

مناسب برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی

مریم همایون زاده

مناسب برای دانشجویان تحصیالت
پنجشنبه و جمعه  8تا 14
 120ساعت
تکمیلی
 98/2/12تا 98/4/21

مهندس مهر آوران

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 16تا 19
 40ساعت
 98/2/18تا 98/3/18

 ICDLجامع (مهارتهای هفتگانه
Window 10+ Office 2016و )...مهندس رستگاران
گروه2
 AutoCADکاربردی

دوره

پیش نیاز/توضیحات

نحوه ارائه

وضعیت

شهریه دوره
بدون تخفیف

دوره

( تومان )

ثبت نام

75،000

تئوری-
عملی -کار ثبت نام
با کامپیوتر

90،000

تئوری
عملی/کار با
کامپیوتر

ثبت نام 590،000
ثبت نام 220،000

Word-excel-powerpointشنبه -دوشنبه-چهارشنبه
عملی/کار با پیش ثبت
 130ساعت -access-مبانی کامپیوتر -مدیریت
 16تا 20
460،000
نام
کامپیوتر
فایلها-ویندوز
 98/2/11تا 98/4/19

یکشنبه-سه شنبه  16تا 20
مناسب برای مهندسین عمران-
عملی/کار با
 98/2/15تا 98/3/12
ثبت نام
 40ساعت معماری -شهرسازی -مکانیک و عموم
مهندس حاجیانی
کامپیوتر
 2جلسه جبرانی متعاقبا
مخاطبان
اعالم میگردد
شنبه-دوشنبه  16تا 20
 40ساعت
 98/2/9تا 98/3/11
مهندس جواد کامیابی
2

220،000

عملی/کار با

کامپیوتر ثبت نام 265،000

دوره های (مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز)
نام استاد

ردیف

نام دوره

8

طراحی صفحات وب
)(HTML &CSS

9

اکسل پیشرفته
)(excel

مهندس رستگاران

10

(ALTIUM DESIGNERسطح
مقدماتی)

مهندس علی محمد
شفیعی

مدت

روزهای تشکیل

دوره

یکشنبه-سه شنبه 16تا 20
مهندس حیدر قانعی
 98/2/17تا 98/3/19
پنجشنبه  9تا 13
 98/2/26تا 98/3/23

پیش نیاز/توضیحات

عملی/کار با

 32ساعت
 16ساعت

نحوه ارائه

کامپیوتر
اکسل مقدماتی

عملی/کار با
کامپیوتر

وضعیت
دوره

شهریه دوره
بدون تخفیف
( تومان )

ثبت نام 220،000
ثبت نام 100،000

مناسب برای مهندسین برق و کامپیوتر
عملی/کار با پیش ثبت
شنبه -دوشنبه 16تا 19
 18ساعت شرکت در کالس تنها با همراه داشتن
135،000
نام
کامپیوتر
 98/2/14تا 98/2/30
لپتاپ شخصی امکان پذیر است
پیش نیاز:آشنایی با زبان برنامه نویسی

مهندس علی محمد
 11میکروکنترلر  (ARMسطح مقدماتی)
شفیعی

(Cتهیه قطعات به عهده دانشپذیران
عملی/کار با پیش ثبت
پنجشنبه-جمعه  9تا 13
 30ساعت است ضمنا شرکت در کالس تنها با
300،000
نام
کامپیوتر
 98/2/19تا 98/3/10
همراه داشتن لپتاپ شخصی امکان
پذیر است)

12

( MATLABمقدماتی)
ویژه مهندسین

یکشنبه -سه شنبه 16تا 20
پیش نیاز:آشنایی با برنامه نویسی
مهندس محمدرضا
 98/2/17تا 98/3/19
32ساعت شرکت در کالس تنها با همراه داشتن
حیاتی
لپتاپ شخصی امکان پذیر است

 ( MATLABمقدماتی )
( 13ویژه مهندسین کشاورزی رشتههای مهندس زهرا خلفی
علوم پایه و سایر رشته ها)

چهارشنبه 16تا 20
جمعه 9تا13
 98/2/13تا 98/3/8

عملی/کار با
کامپیوتر

ثبت نام 250،000

شرکت در کالس تنها با همراه داشتن عملی/کار با پیش ثبت
 32ساعت
250،000
نام
کامپیوتر
لپتاپ شخصی امکان پذیر است

3

دوره های (مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز)
ردیف

نام دوره

14

نرم افزار 10/3 ARC GIS
(سطح مقدماتی)

15

Envi- Met

16

( SOLIDWORKSمقدماتی)

17

ANSYS workbench

18

COMSOL

نام استاد

مدت

روزهای تشکیل

دوره

پیش نیاز/توضیحات

نحوه ارائه

وضعیت
دوره

شهریه دوره
بدون تخفیف
( تومان )

مناسب برای رشته های عمران-
معماری-شهرسازی -کشاورزی-منابع

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 48ساعت
 16تا 20
مهندس سجاد عسکری
 98/2/18تا 98/3/18
شرکت در کالس تنها با همراه داشتن
طبیعی و محیط زیست

عملی/کار با
کامپیوتر

ثبت نام 350،000

لپتاپ شخصی امکان پذیر است
خانم دکتر وکیلی نژاد-
آقای مهندس کرمی

متعاقبا اعالم میگردد

عملی/کار با پیش ثبت
نام
کامپیوتر

 15ساعت

130،000

مناسب برای رشته های مکانیک-

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 48ساعت
 16تا 20
آقای مهندس روحانی
شرکت در کالس تنها با همراه داشتن
 98/2/16تا 98/3/11
لپتاپ شخصی امکان پذیر است
عمران-معماری

عملی/کار با
کامپیوتر

ثبت نام 360،000

مناسب برای رشته های مکانیک-
یکشنبه-سه شنبه 16تا 20
آقای مهندس روحانی
متعاقبا اعالم میگردد

 40ساعت

عمران-مهندسی آب

عملی/کار با

شرکت در کالس تنها با همراه داشتن

کامپیوتر

ثبت نام 360،000

لپتاپ شخصی امکان پذیر است
سه شنبه-چهارشنبه  17و
 18اردیبهشت  15تا 20
مکانیک-مهندسی شیمی و نفت و گاز-
عملی/کار با
------------------فیزیک و ...
ثبت نام
 40ساعت
آقای مهندس بهمنی
کامپیوتر
پنجشنبه و جمعه  26و 27
شرکت در کالس تنها با همراه داشتن
اردیبهشت و 2و3و23و24
لپتاپ شخصی امکان پذیر است
خرداد  9تا 14
مناسب برای رشته های مهندسی

4

360،000

مناسب برای رشته های مکانیک-

19

PDMS

آقای مهندس عباس زاده

متعاقبا اعالم میگردد

20

برنامه نویسی کاربردی c++

آقای مهندس کامیابی

متعاقبا اعالم میگردد

شیمی و نفت و گاز-مهندسی آب عملی/کار با پیش ثبت
 40ساعت
نام
شرکت در کالس تنها با همراه داشتن کامپیوتر

350،000

لپتاپ شخصی امکان پذیر است

5

 32ساعت

عملی/کار با پیش ثبت
نام
کامپیوتر

220000

ضوابط و مدارک الزم برای ثبتنام
شیوه ثبتنام:
-1اینترنتی :با مراجعه به وبگاه مرکز ( ،)tc.shirazu.ac.irدرج مشخصات فردی در سایت ،آپلود کارت دانشجویی یا کارت پرسنلی و پرداخت مبلغ
شهریه بصورت اینترنتی
-2حضوری :با مراجعه به خیابان قصردشت ،نبش قم آباد ،مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز ،تکمیل فرم ثبت نام ،ارائه کپی کارت
دانشجویی یا کارت پرسنلی و پرداخت شهریه از طریق دستگاه کارتخوان (شنبه تا پنجشنبه  8تا  12و  13تا )16
 -3حضوری :با مراجعه به خیابان مالصدرا ،دانشکده مهندسی  ،2مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه شیراز ،تکمیل فرم ثبت نام ،ارائه کپی کارت
دانشجویی یا کارت پرسنلی و پرداخت شهریه از طریق دستگاه کارتخوان (شنبه تا چهارشنبه  8تا  12و  13تا )16
 -4مراجعه به بانک و پرداخت شهریه به حساب شماره  6740923250نزد بانک ملت به نام دانشگاه شیراز ،تکمیل و امضای فرم ثبت نام(سایت مرکز/فرم
ها) و ارسال اسکن فیش واریزی و فرم ثبت نام به ایمیل tc@shirazu.ac.irقبل از واریز وجه با کارشناسان آموزش تماس گرفته و از ظرفیت دوره
آگاه شوید.
-5پیش ثبت نام دوره ها فقط به صورت اینترنتی صورت میپذیرد .جهت پیش ثبت نام پرداخت شهریه الزم نیست.
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مدارک مورد نیاز قبل از شروع دوره:
 عکس جدید 3×4 کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی فیش واریز مبلغ شهریه به حساب شماره  6740923250به نام دانشگاه شیراز از طریق وبگاه مرکز ( )tc.shirazu.ac.irیا مراجعه حضوری وپرداخت از طریق دستگاه  posیا فیش پرداخت از طریق مراجعه حضوری به بانک

شیوه تحویل مدارک:
 -1پس از اسکن نمودن به آدرس  tc@shirazu.ac.irارسال شود.
 -2به صورت حضوری به آدرس خیابان قصردشت ،نبش قم آباد ،مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز تحویل گردد.
 -3ارائه عکس به صورت حضوری جهت صدور گواهینامه الزامی است.

تلفن تماس:
جهت کسب اطالعات بیشتر ،لطفا با شمارههای  36132142یا شماره همراه  09175124130تماس بگیرید.
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محل برگزاری دورهها :
دانشگاه شیراز (مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی ،دانشکده مهندسی :2مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ،دانشکده مهندسی  1و .) ...
ضوابط:


پایان مهلت ثبتنام :یک هفته قبل از شروع دوره مربوط



پس از پایان دوره و قبولی در آزمون نهایی ،گواهی معتبر پایان دوره توسط مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز صادر خواهد شد.



تاریخ شروع دورهها تقریبی بوده و ممکن است دوره با تأخیر برگزار شود.



دورههای فوق در صورت رسیدن به حد نصاب برگزار میشوند و در غیر این صورت کل شهریه پرداختی مسترد میگردد.



دانشگاهیان میتوانند با بارگذاری تصویر کارت دانشجویی یا پرسنلی خود در ثبتنام اینترنتی یا تحویل کپی کارت در ثبتنام حضوری ،از تخفیف استفاده کنند.



پس از تشکیل دوره دانش پذیر مکلف به پرداخت کامل شهریه می باشد و در صورت اعالم انصراف یا عدم حضور در دوره به هیچ وجه شهریه مسترد نمی گردد .



انصراف از دوره تنها تا بیش از  48ساعت قبل از شروع دوره میسر بوده و برگشت شهریه مطابق با جدول ذیل امکانپذیر است.

ردیف

علت استرداد

مبلغ قابل استرداد

1

تشکیلنشدن دوره

 %100مبلغ شهریه

2

اضافه پرداختی توسط داوطلب

 %100اضافه پرداختی

3

انصراف داوطلب بیش از  48ساعت تا برگزاری دوره

 %100مبلغ شهریه

4

انصراف داوطلب کمتر از  48ساعت تا برگزاری دوره

قابل استرداد نیست

5

انصراف داوطلب پس از شروع دوره

قابل استرداد نیست
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