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

فراخوان مهر 9316

بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی
در  67رشته گروه های مهندسی برق  ،عمران  ،مکانیک و کامپیوتر
 بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش عالی صنعت آب و برق با بیش از  03سال سابقه
 صدور مدرک رسمی کاردانی و کارشناسی توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری
 کمترین شهریه در بین مراکز آموزش عالی که شهریه اخذ می نمایند
 دریافت شهریه بصورت اقساط در طول ترم بدون نیاز به چک یا ضامن
 اعمال تخفیف برای شاغلین و فرزندان شاغلین در شرکت های آب و برق و ممتازین
 موقعیت عالی ،دسترسی آسان (اتوبوس و مینی بوس) و پارکینگ اختصاصی وسیع
 برنامه ریزی کلاس های درسی فقط در روزهای پنج شنبه و جمعه و خارج از وقت اداری

 دارا بودن بیش از  03هکتار محوطه و فضای سبز و امکانات رفاهی و ورزشی مناسب
 برخورداری از آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز به تجهیزات پیشرفته
 آینده شغلی بسیار مناسب در صنعت آب و برق و سایر صنایع و شرکت ها
سازمان سنجش آموزش کشورsanjesh.org :
مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانiheari.ir :

مشاوره ،راهنمائی و ثبت نام تلفنی3160-186-0423 :
اصفهان ،میدان استقلال (فلکه دانشگاه صنعتی) ،کیلومتر یک بزرگراه آزادگان
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آموزش کارربدی = آینده شغلی
مقطع کارشناسی
 مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق (کد رشته محل)10909 :
 مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق (کد رشته محل)10992 :
 مهندسی فناوری کنترل -ابزار دقیق برق (کد رشته محل)10916 :
 مهندسی فناوری کنترل – فرآیند (کد رشته محل)10906 :
 مهندسی فناوری مکانیک -بهره برداری نیروگاه (کد رشته محل)10110 :
 مهندسی فناوری محیط زیست -کنترل آلاینده ها (کد رشته محل)10191 :
 مهندسی فناوری عمران -آب و فاضلاب (کد رشته محل)10139 :
 مهندسی فناوری عمران -ساختمان سازی (کد رشته محل)10122 :

مقطع کاردانی
 کاردانی فنی برق صنعتی (کد رشته محل)90036 :
 کاردانی فنی برق -انتقال (کد رشته محل)90096 :
 کاردانی فنی برق -توزیع (کد رشته محل)90122 :
 کاردانی فنی اطلاعات -اینترنت و شبکه های گسترده (کد رشته محل)99000 :
 کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری (کد رشته محل)90190 :
 کاردانی فنی ممیزی انرژی -ساختمان (کد رشته محل)99261 :
 کاردانی فنی عمران -شبکه و تصفیه خانه آب (کد رشته محل)99293 :
 کاردانی حرفه ای خدمات مشترکین صنعت آب و برق (کد رشته محل) - :
 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی (کد رشته محل)99612 :
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