
 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
 کاربردی کشور-تحت پوشش دانشگاه جامع علمی - وابسته به وزارت نیرو

 

 1395فراخوان بهمن 
 

 

 

 

 

  سال سابقه 30با بیش از برق  عالی صنعت آب وبزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش 

  و ارائه دروس متناسب با نیاز صنعتاستفاده از اساتید مجرب و خبره صنعت 

 نمایند کمترین شهریه در بین مراکز آموزش عالی که شهریه اخذ می 

 دریافت شهریه بصورت اقساط در طول ترم 

  برای شاغلین و فرزندان شاغلین در شرکت های تابعه وزارت نیرو تخفیفاعمال 

 و فضای پارکینگ اختصاصی وسیع دسترسی آسان ،موقعیت عالی 

  و خارج از وقت اداری جمعهو  پنج شنبهفقط در روزهای برنامه ریزی کالس های درسی 

  ناسبهکتار محوطه و فضای سبز و امکانات رفاهی و ورزشی م 40دارا بودن بیش از 

 های مجهز به تجهیزات پیشرفته ها و کارگاه برخورداری از آزمایشگاه 

 ها آینده شغلی بسیار مناسب در صنعت آب و برق و سایر صنایع و شرکت 
 

  sanjesh.org: آموزش کشور سازمان سنجش

 iheari.irمجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان: 
 

  0913-681-3240مشاوره و راهنمائی: 

 مقاطع کاردانی و کارشناسی

 ، مکانیک و کامپیوتر ، عمران های مهندسی برق روهگرشته  16در 



 آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهانمجتمع عالی 
 کاربردی کشور-تحت پوشش دانشگاه جامع علمی -وابسته به وزارت نیرو 

 

 

 

 

 مقطع کارشناسی                
 مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق 

 مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق 

 ابزار دقیق برق -مهندسی فناوری کنترل 

 بهره برداری نیروگاه -مهندسی فناوری مکانیک 

 کنترل آالینده ها -مهندسی فناوری محیط زیست 

 آب و فاضالب -مهندسی فناوری عمران 

 ساختمان -مهندسی فناوری عمران 

 

 مقطع کاردانی                 
 صنعتی برق فنی کاردانی 

 انتقال -فنی کاردانی 

 توزیع -برق فنی کاردانی 

 اطالعات آوری فن و ارتباطات -فنی کاردانی (ICT) 

 حرارتی نیروگاه -مکانیک فنی کاردانی 

 ساختمان -انرژی ممیزی فنی کاردانی 

 صنعتی تاسیسات -مکانیک فنی کاردانی 

 بتن -عمران فنی کاردانی 

 آب خانه تصفیه و شبکه -عمران فنی کاردانی 

 

  0913-681-3240مشاوره و راهنمائی: 

 آموزش کارربدی = آینده شغلی


