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 سال سابقه 30با بيش از برق  آموزش عالي صنعت آب وبزرگترين و مجهزترين مركز  �

 صدور مدرك رسمي كارداني و كارشناسي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري �

 نمايند كمترين شهريه در بين مراكز آموزش عالي كه شهريه اخذ مي �

 بدون نياز به چك يا ضامن دريافت شهريه بصورت اقساط در طول ترم �

 و پاركينگ اختصاصي وسيع (اتوبوس و ميني بوس) دسترسي آسان ،موقعيت عالي �

 و خارج از وقت اداري جمعهو  پنج شنبهفقط در روزهاي برنامه ريزي كالس هاي درسي  �

 امكانات رفاهي و ورزشي مناسبهكتار محوطه و فضاي سبز و  40دارا بودن بيش از  �

 هاي مجهز به تجهيزات پيشرفته ها و كارگاه برخورداري از آزمايشگاه �

 ها آينده شغلي بسيار مناسب در صنعت آب و برق و ساير صنايع و شركت �
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 مقطع كارشناسي                

  مهندسي فناوري شبكه هاي انتقال برق �

  مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع برق �

 ابزار دقيق برق -مهندسي فناوري كنترل �

  بهره برداري نيروگاه -فناوري مكانيكمهندسي  �

  آب و فاضالب -مهندسي فناوري عمران �

 

 كاردانيمقطع                  

 صنعتيبرق  –برق  فني كارداني �

  انتقال -برق فني كارداني �

  توزيع -برق فني كارداني �

  شبكه هاي كامپيوتري فني كارداني �

  آب خانه تصفيه و شبكه -عمران فني كارداني �

 بتن –كارداني فني عمران  �

 زمينيزير آب هايمنابع  –كارداني فني عمران  �

 و تصفيه خانه فاضالبشبكه  –ن كارداني فني عمرا �

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني �
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