بسمهتعالی

دورههای زمستان و بهار  -مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
دورههای مهندسی برق و کامپیوتر
ردیف

نام دوره

نام استاد

روزهای تشکیل

مدت دوره

1

JAVA

مهندس روزبه ابولپور

یک شنبه -سه شنبه 16_20
 59/11/11تا 59/12/10

 32ساعت

2

اندروید جامع

مهندس روزبه ابولپور

یک شنبه  -سه شنبه -پنجشنبه
16-20
 56/1/19تا 56/2/1

 44ساعت

3

( Advance Design Systemمقدماتی و پیشرفته)

مهندس وحیدرضا
باقری

سه شنبه و چهارشنبه 16-20
 59/11/12تا 59/11/20

 16ساعت

پیش نیاز

وضعیت دوره

ثبت نام

شهریه دوره
( تومان )
2400000

ثبت نام

3300000

ثبت نام

1320000

4

طراحی ادوات مایکروویو

مهندس وحیدرضا
باقری

سه شنبه و چهارشنبه 16-20
 59/11/26تا 59/12/11

 24ساعت

مهندسی مخابرات

ثبت نام

1520000

9

ALTIUM DESIGNER

مهندس وحیدرضا
باقری

سه شنبه و چهارشنبه 16-20
 56/1/19تا 56/1/16

 8ساعت

مهندسی مخابرات –
الکترونیک

ثبت نام

600000

6

( Ansys HFSSمقدماتی و پیشرفته)

مهندس وحیدرضا
باقری

سه شنبه و چهارشنبه 16-20
 56/1/22تا 56/1/30

14ساعت

مهندسی برق

ثبت نام

119900

1

JAVA
مهندسی مخابرات -
الکترونیک

1

( CST Microwave STUDIOمقدماتی و پیشرفته)

مهندس وحیدرضا
باقری

سه شنبه و چهارشنبه 16-20
 56/2/9تا 56/2/12

12ساعت

مهندسی مخابرات

ثبت نام

1020000

8

نقشهکشی تأسیسات برق ساختمان با اتوکد

مهندس ایمان ده
بزرگی

یکشنبه -سه شنبه  16الی 15
 59/11/11تا 59/12/11

 30ساعت

مهندسی برق

ثبت نام

2290000

5

 MATLABمقدماتی (ویژه مهندسین)

مهندس ایمان حسینی

دوشنبه _ چهارشنبه 11_20
 59/11/11تا 59/12/11

30ساعت

ویژه مهندسین

ثبت نام

2290000

10

 MATLABمقدماتی ) ویژه رشتههای غیر مهندسی)

مهندس زهرا خلفی

چهارشنبه  -پنجشنبه11-20
6

 24ساعت

ویژه رشتههای غیر
مهندسی

پیش ثبت نام

1800000

11

 Matlabتخصصی کنترل و سیمولینک

مهندس روزبه ابولپور

یک شنبه -سه شنبه 11_20
 56 /1/21تا 56/2/26

30ساعت

 Matlabمقدماتی

ثبت نام

2400000

12

Matlab/GUI

مهندس ایمان حسینی

(پیش ثبت نام)

800000

13

آشنایی با نرم افزار Matlab Fuzzy Toolbox

دکتر محمد حسن
آسمانی

متعاقبا اعالم میگردد

 19ساعت

 Matlabمقدماتی

(پیش ثبت نام)

1210900

آشنایی با نرم افزار Matlab Neural Toolbox

دکتر محمد مهدی
عارفی

متعاقبا اعالم میگردد

 19ساعت

 Matlabمقدماتی

(پیش ثبت نام)

1210900

19

 ICDLجامع
(مهارتهای هفت گانه Window 10+ Office 2013و).....

مهندس رستگاران

دوشنبه -چهارشنبه 20-16
 59/11/13تا 56/3/31

 130ساعت

ثبت نام

3500000

16

 AutoCADکاربردی

مهندس علی حاجیانی

یکشنبه -سه شنبه 9 -شنبه 20-18
 59/11/10تا 56/1/24

 40ساعت

ثبت نام

2000000

11

آموزش کاربردی فتوشاپ

مهندس مهرآوران

شنبه –دوشنبه-چهارشنبه 16-18
 59/11/11تا 56/1/26

 40ساعت

ثبت نام

2000000

18

برنامهنویسی کاربردیC#

مهندس جواد کامیابی

یکشنبه و سه شنبه 16-18
 59/11/11تا56/2/15

 40ساعت

ثبت نام

2400000

15

برنامهنویسی کاربردی C

مهندس جواد کامیابی

شنبه دوشنبه چهارشنبه 18-20
 59/11/11تا 56/1/26

 40ساعت

ثبت نام

2400000

14

متعاقبا اعالم میگردد

2

 10ساعت

NETWORK +

مهندس علیرضا
پیشبین

یکشنبه و سه شنبه 16-18
 59/11/11تا56/2/15

 40ساعت

ثبت نام

1600000

21

کارگاه آشنایی و راهاندازی ( VOIPمقدماتی)

مهندس ذکاوت

یکشنبه و سه شنبه 16-18
 59/11/11تا56/2/3

 30ساعت

ثبت نام

2100000

22

طراحی صفحات وب

مهندس محمد جواد
نصیرپور

یکشنبه-سه شنبه 18-20
 59/11/11تا56/2/3

 30ساعت

ثبت نام

1590000

MY SQL - PHP

مهندس محمد جواد
نصیرپور

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 16-18
 59/11/16تا56/1/30

 40ساعت

ثبت نام

2400000

آموزش کاربردی لینوکس سطح 1

مهندس محمد جواد
نصیرپور

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه18-20
 59/11/16تا 56/2/13

 90ساعت

ثبت نام

3900000

24

نصب و مدیریت شبکه (مبتنی بر Windows Server
)2012 R2

مهندس نجفی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 16-20
 59/11/5تا56/2/ 29

 130ساعت

ثبت نام

1190000

29

 - CCNAبااستفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی

مهندس نجفی

یکشنبه و سه شنبه 16-20
 56/1/19تا56/2/ 26

 90ساعت

ثبت نام

4120900

26

دوره کاربردی  Windowsو آشنایی با نصب شبکههای
خانگی

مهندس رستگاران

یکشنبه و سه شنبه 16-20
 56/1/20تا 56/2/ 12

 30ساعت

ثبت نام

1910900

21

دوره عمومی ایمنی و امنیت اطالعات در کامپیوترهای
شخصی و فضاهای مجازی

مهندس رستگاران

یکشنبه و سه شنبه 16-20
 59/12/1تا 59/12/ 19

 20ساعت

ثبت نام

1900000

28

برنامهنویسی میکروکنترلرهای مبتنی بر  ARMسطح 1

------------------

25

برنامهنویسی میکروکنترلرهای مبتنی بر  ARMسطح 2

مهندس
رحمانستایش

30

محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار DIALUX

دکتر اله بخشی

31

Proteus

مهندس ایمان حسینی

32

Lab View

دکتر آسمانی

20

23

متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد

3

(پیش ثبت نام)

 36ساعت

(پیش ثبت نام)

 16ساعت
 30ساعت
 10ساعت
 30ساعت

مهندسی برق

(پیش ثبت نام)
(پیش ثبت نام)
(پیش ثبت نام)

2100000
1280000
2990000
600000
2400000

دورههای مهندسی مکانیک و انرژی
ردیف

نام دوره

نام استاد

روزهای تشکیل

مدت دوره

پیش نیاز

وضعیت دوره

شهریه دوره
( تومان)

1

دینامیک سیاالت محاسباتی توسط نرمافزار  GAMBITو
Ansys/FLUENT

مهندس حامد
جانعلیزاده

یکشنبه و سهشنبه 16-15
 59/11/12تا 59/12/19

30ساعت

ثبت نام

2400000

2

مدلسازی کالن انرژی ) (Energy plan , Leapگروه2

مهندس حامد
جانعلیزاده

پنجشنبه19-20
 59/11/14تا 59/11/21

 10ساعت

ثبت نام

800000

3

کارگاه اقتصاد انرژی (روشهای محاسبه بها و نرخدهی انرژی)
گروه 2

مهندس حامد
جانعلیزاده

پنجشنبه 16-20
59/11/28

 4ساعت

ثبت نام

320000

4

مدلسازی زیست محیطی ))RIAM , LCA

مهندس حامد
جانعلیزاده

پنجشنبه16-20
59/12/9

 4ساعت

ثبت نام

320000

9

( CATIAمقدماتی)

مهندس بختیاری

پنجشنبه5-13
 59/11/14تا 56/2/1

30ساعت

ثبت نام

2290000

6

 SOLIDWORKsدوره جامع

مهندس رضایی

شنبه و دوشنبه 16-20
 59/11/11تا56/1/28

 60ساعت

ثبت نام

4900000

1

( ABAQUSسطح مقدماتی و پیشرفته)

مهندس رضایی

پنجشنبه5-13
 59/11/14تا  59/12/9و
 56/1/11تا 56/2/28

 40ساعت

ثبت نام

3200000

8

COMSOL

مهندس روزبه اعیانی

متعاقبا اعالم میگردد

 20ساعت

(پیش ثبت نام)

1600000

5

ADAMS

مهندس روزبه اعیانی

متعاقبا اعالم میگردد

 16ساعت

(پیش ثبت نام)

1280000

10

 MATLABپیشرفته ویژه مهندسین مکانیک

دکتر محسن محمدی

متعاقبا اعالم میگردد

 24ساعت

(پیش ثبت نام)

2040000

4

Matlabمقدماتی

دورههای مهندسی عمران ،معماری ،شهرسازی و هنر
ردیف

نام دوره

نام استاد

روزهای تشکیل

مدت دوره

1

دوره جامع آموزش  SAFE , ETABSبه
منظور طرح سازههای فلزی و بتنی

دکترحسین خورشیدی

پنجشنبه  12-8و  19الی 15
 56/1/11تا 56/9/15

 140ساعت

2

نرم افزار ( 10/3 ARC GISسطح
مقدماتی)

مهندس سجاد عسکری

نرم افزار ( 10/3 ARC GISسطح پیشرفته)

مهندس سجاد عسکری

3

Revit Architecture

خانم مهندس حسنلی

4

(3d studio maxدوره جامع)

آقای مهندس شعرا

پیش نیاز

وضعیت دوره

شهریه دوره( تومان )

ثبت نام

840000

شنبه -دوشنبه 16-20
 59/11/11تا 59/12/16
 56/1/14تا 56/1/15

 90ساعت

ثبت نام

3900000

شنبه -دوشنبه 16-20
 56/1/26تا 56/3/6

 90ساعت

ثبت نام

3620900

 40ساعت

(پیش ثبت نام)

 90ساعت

(پیش ثبت نام)

متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد

2800000
3900000

دورههای عمومی

ردیف

نام دوره

1

شیوه مقالهنویسی حرفهای با  Wordو

2

endnote
شیوه مقالهنویسی حرفهای با  Wordو

نام استاد

روزهای تشکیل

مدت دوره

پیش نیاز

وضعیت دوره

شهریه دوره
( تومان )

مهندس حامد جانعلیزاده

یکشنبه 19-20
59/10/9

 9ساعت

ثبت نام

900000

مهندس حامد جانعلیزاده

پنجشنبه 19-20
59/11/1

 9ساعت

ثبت نام

900000

3

اصول مقالهنویسی به زبان انگلیسی

آقای بهشتآیین

چهارشنبه 8-13

 9ساعت

پیش ثبت نام

900000

4

آشنایی و راهاندازی حرفه و شرکت دانشبنیان

دکتر افضلی و همکاران

پنجشنبه 8-12

 8ساعت

پیش ثبت نام

100000

 endnoteگروه2

5

9

6

1

روش ارائه سخنرانی اثر گذار

دکتر سونا رئیسی-
دکتررضا حق بخش

پنجشنبه  12-8و 14الی 18
59/12/15

روش تحقیق و ارائه کتبی پژوهش علمی و

دکتر سونا رئیسی -

صنعتی

دکتررضا حق بخش

چهارشنبه –پنجشنبه و جمعه
 12-8و  14الی 18
21و  28و  25بهمن59

روش نگارش گزارش فنی

دکتر سونا رئیسی -
دکتررضا حق بخش

 21و  28اردیبهشت 56
 12-8و  14الی 18

ثبت نام

 8ساعت

80000

 24ساعت

ثبت نام

240000

 16ساعت

ثبت نام

160000

دورههای مدیریت و حسابداری
ردیف

نام دوره

نام استاد

1

تجزیه تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSSمقدماتی

دکتر دالورپور

2

تجزیه تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSSمتوسط

دکتر دالورپور

3

تجزیه تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSSپیشرفته

دکتر دالورپور

4

اصول حسابداری با رایانه (نرمافزار همکاران
سیستم)

دکتر بارزمان

روزهای تشکیل
متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد
متعاقبا اعالم میگردد

6

مدت دوره

پیش نیاز

وضعیت دوره

شهریه دوره
(تومان )

 16ساعت

(پیش ثبت نام)

1200000

20ساعت

(پیش ثبت نام)

1900000

20ساعت

(پیش ثبت نام)

1900000

 60ساعت

(پیش ثبت نام)

3000000

دورههای زبانهای خارجی
ردیف

نام دوره

نام استاد

روزهای تشکیل

مدت دوره

1

آمادگی آزمون تافل کتبی/بسندگی

آقای رضایی

دوشنبه-سه شنبه و پنجشنبه 16-20
 59/5/25تا 59/12/9

 120ساعت

2

گفتوشنود انگلیسی ویژه اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
سطح یک

خانم همایون زاده

متعاقبا اعالم میگردد

پیش نیاز

وضعیت دوره

ثبت نام
پیش ثبت نام

 90ساعت

شهریه دوره
( تومان )

9900000
3800000

دورههای روانشناسی و علوم تربیتی
ردیف

نام دوره

نام استاد

روزهای تشکیل

مدت دوره

پیش نیاز

وضعیت دوره

1

آشنایی با روانکاوی الکان

دکتر فرزام پروا

------------------------

 12ساعت

ویژه دانشجویان رشتههای
روانپزشکی 0روانشناسی 0فلسفه0
هنر و ادبیات 0علوم اجتماعی

پیش ثبت نام

2

ذهن آگاهی نسخه ای برای تقویت
توجه0مدیریت هیجانات و دستیابی
به اهداف

دکتر هادیان فرد و خانم کیانی

شنبه ها ساعت  16الی 18

 10ساعت

3

درمان خانواده محور شناختی
رفتاری برای وسواس کودکان

شکوفه دادفر نیا

شنبه 20- 19
59/11/ 30

 9ساعت

4

کارگاه آموزشی خانواده درمانی برای
اختالل افسردگی در زوجین

خانم موسویان

پنجشنبه15-19
59/12/9

 4ساعت
7

پیش ثبت نام

شهریه دوره
( تومان )

3190000

800000
90000
40000

دورههای ادبیات و علوم انسانی
ردیف

نام دوره

نام استاد

روزهای تشکیل

مدت دوره

پیش نیاز

وضعیت دوره

شهریه دوره
( تومان )

1

حافظخوانی و حافظ شناسی

دکتر علی امینی

چهارشنبه 16-18
 59/11/13الی 59/12/11

 10ساعت

ثبت نام

800000

2

شاهنامهخوانی و شاهنامه شناسی

دکتر علی امینی

چهارشنبه 18-20
 59/11/113الی 59/12/11

 10ساعت

ثبت نام

800000

3

آموزش مربیان پرورش کودک دو زبانه

دکتر علی امینی

پنجشنبه 5الی 13
 59/11/14تا 59/12/9

 16ساعت

ثبت نام

2100000

4

آموزش مربیان شاهنامه خوانی
کودکان

دکتر علی امینی

پنجشنبه 11لی 15
 59/11/14الی 59/12/15

 10ساعت

ثبت نام

800000

9

زبان اوستایی (سطح مقدماتی)

دکتر علی امینی

پنجشنبه 19لی 11
 59/11/14تا 59/12/9

 8ساعت

ثبت نام

800000

6

شناخت اساطیر ایران باستان

دکتر علی امینی

جمعه 19-15
 59/11/19تا 59/12/13

 16ساعت

ثبت نام

1600000

1

فارسی باستان و خط میخی(سطح
مقدماتی)

دکتر علی امینی

جمعه 5-11
 59/11/19تا 59/12/13

 8ساعت

ثبت نام

800000

8

فارسی میانه( پهلوی) سطح مقدماتی

دکتر علی امینی

جمعه 11-13
 59/11/19تا 59/12/13

 8ساعت

ثبت نام

800000

5

آشنایی با مثنوی معنوی

----------

---------------

 16ساعت

پیش ثبتنام

10

آشنایی با تاریخ خلیج فارس

دکتر موسوی

---------------

 16ساعت

پیش ثبتنام

11

تاریخ قاره آمریکا

دکتر موسوی

---------------

 16ساعت

پیش ثبتنام

12

آشنایی با رسانههای عربی

دکتر موسی عربی

---------------

 8ساعت

پیش ثبتنام

8

13

ترجمه و تفسیر ادبی قرآن

دکتر موسی عربی

 8ساعت

---------------

پیش ثبتنام

ضوابط و مدارک الزم برای ثبتنام:
ثبتنام از دو طریق اینترنتی با مراجعه به وبگاه مرکز ( )suostc.shirazu.ac.irو حضوری (خیابان قصردشت ،نبش قم آباد ،مرکز آموزشهای
آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز) امکانپذیر است .در هر صورت لطفاً مدارک خواستهشده را هنگام ثبتنام یا شروع دوره تحویل دهید.
مدارک:
 عکس جدید 3×4 کپی صفحه اول شناسنامه و کارت شناسایی معتبر واریز مبلغ شهریه به حساب شماره  6140523290به نام دانشگاه شیراز از طریق وبگاه مرکز ( )suostc.shirazu.ac.irیا مراجعه حضوری و پرداخت ازطریق دستگاه pos
توجه  :داوطلبان گرامی میتوانند کپی صفحه اول شناسنامه و کارت شناسایی خود را پس از اسکن نمودن به آدرس  Suostc@shirazu.ac.irارسال کنند یا
به صورت حضوری به آدرس خیابان قصردشت 0نبش قم آباد 0مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز تحویل دهند.
به ایمیلهای دریافتشده حتماً ظرف  24ساعت پاسخ داده میشود؛ برای اطمینان از دریافت مدارک خود میتوانید از ساعت  8تا  18با شمارههای مرکز تماس
بگیرید.

شمارههای تماس

 36253411 036253829 036253826و 05332238629

محل برگزاری دورهها  :دانشگاه شیراز (مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.) ... ،
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ضوابط:

 شروع ثبتنام :شنبه59/5/21
 پایان مهلت ثبتنام :یک هفته قبل از شروع دوره مربوط
 پس از پایان دوره و قبولی در آزمون نهایی 0گواهی 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 دانشگاه شیراز میتوانند با بارگذاری تصویر کارت دانشجویی یا پرسنلی خود در ثبتنام اینترنتی یا تحویل کپی کارت در ثبتنام
حضوری 0از تخفیف استفاده کنند.
 انصراف از دوره تنها تا قبل از شروع دوره و برگشت شهریه مطابق با جدول ذیل (مطابق با قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)
امکانپذیر است.
ردیف

علت استرداد

مبلغ قابل استرداد

1

تشکیلنشدن دوره

 %100مبلغ شهریه

2

اضافه پرداختی توسط داوطلب

 %100اضافه پرداختی
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3

انصراف داوطلب بیش از  48ساعت تا برگزاری دوره

 %100مبلغ شهریه

4

انصراف داوطلب کمتر از  48ساعت تا برگزاری دوره

قابل استرداد نیست

9

انصراف داوطلب پس از شروع دوره

قابل استرداد نیست
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