
 

 

 

 

 تجارب كاري درخشان فستو در زمينه تجهيز البراتوارهاي دانشگاه هاي سراسري
 

 پروژه انجام شده  نام دانشگاه رديف
 دانشگاه صنعتي امير كبير  )، هيدروليك پايه  MPSدستگاه هاي ماژوالر توليد (سيستم برق و كنترل،  1 

 iCIMالبراتور اتوماسيون، هيدروليك، سيستم هاي  نشگاه شريفدا   2 
هيدروليك و پنيوماتيك  3 دانشگاه تربيت مدرس

مكاترونيك  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 4 
 دانشگاه صنعتي اصفهان  )، كنترل فرآيند و پنيوماتيكMPSربات، دستگاه هاي ماژوالر توليد (سيستم  5 

هيدروليك، پنيوماتيك  دانشگاه تبريز 6 
وروپورشنالپنيوماتيك، هيدروليك   موسسه آموزش عالي كار قزوين 7 

پنيوماتيك  موسسه آموزش عالي كار رفسنجان 8 
 PLCهيدروليك، پنيوماتيك،   دانشگاه نيروي دريايي امام خميني 9 
هيدروليك و پنيوماتيك  دانشگاه صنعتي شاهرود 10

هيدروليك، پنيوماتيك، سنسوريك  دانشگاه ايالم 11 
هيدروليك  علم و صنعت 12 

كنترل فرآيند  يزد 13 
مخابرات (لب ولت)  شاهد 14 
ماژول مكاترونيك  دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجارب كاري درخشان فستو در زمينه تجهيز البراتوارهاي دانشگاه هاي آزاد اسالمي
 

 پروژه انجام شده  نام دانشگاه رديف
 PCSكنترل فرآيند، سيستم   تهران شمال 1 
 هيدروليك، پنيوماتيك  2 تهران جنوب
هيدروليك، پنيوماتيك  3 تهران مركز
هيدروليك، پنيوماتيك  مشهد 4 

 شيراز  هيدروليك، پنيوماتيك، كنترل فرآيند 5 
 اراك  كنترل فرآيند 6 
كنترل فرآيند  مرودشت 7 
 plcپنيوماتيك و   گناباد 8 

 هيدروليك، پنيوماتيك  9 بهبهان
 plcهيدروليك، پنيوماتيك،   بافق 10 
هيدروليك، پنيوماتيك  11 علي آباد كتول

 plcپنيوماتيك،   كازرون 12 
هيدروليك، پنيوماتيك  13 فيروزكوه
هيدروليك، پنيوماتيك  مجلسي 14 
هيدروليك، پنيوماتيك 15 ايالم

هيدروليك، پنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك  16 خميني شهر
پنيوماتيك شهرآذر   17 

هيدروليك، پنيوماتيك  18 صوفيان
هيدروليك، پنيوماتيك  19 شبستر
هيدروليك، پنيوماتيك 20 لنجان

پنيوماتيك  21 فيض كاشان
هيدروليك، پنيوماتيك  22 اقليد

كنترل فرآيند  23 فراهان
هيدروليك، پنيوماتيك 24 همدان
هيدروليك، پنيوماتيك  25 ايلخچي

 PLCهيدروليك، پنيوماتيك، سنسوريك، وكيوم،   26 تبريز
 پنيوماتيك  27 مينودشت

 هيدروليك، پنيوماتيك  28 هشتگرد
، پروپورشنال (Closed Loop)، كنترل حلقه بسته PLCهيدروليك، پنيوماتيك، 

  هيدروليك
 قزوين 29 

 



حرفه اي كشورتجارب كاري درخشان فستو در زمينه تجهيز البراتوارهاي مراكز فني و   

 پروژه انجام شده  نام مركز فني حرفه اي رديف
 PLCهيدروليك، پنيوماتيك و   قم 1 

 هيدروليك، پنيوماتيك، ماشين هاي الكتريكي  2 گلستان
هيدروليك، پنيوماتيك و مكاترونيك  3 كرج

هيدروليك، پنيوماتيك، اتوماسيون فرآيند، ابزار دقيق  كرمانشاه 4 
 اهواز  و آكواترونيك PLCبرق و  5 

 بيرجند  هيدروليك، پنيوماتيك 6 
هيدروليك، پنيوماتيك، ست هاي مكاترونيك و رباتيك  همدان 7 

 هيدروليك، پنيوماتيك  رباط كريم 8 
 هيدروليك، پنيوماتيك و پروپورشنال هيدروليك  9 اشتهارد

 2013هيدروليك، پنيوماتيك، سنسوريك، آكواترونيك، ست مسابقات اليپزيك   تربيت مربي كرج 10 
هيدروليك، پنيوماتيك  11 سمنان
 هيدروليك، پنيوماتيك  كردكوي 12 

هيدروليك، پنيوماتيك و ست هاي مكاترونيك  13 اراك
اتوماسيون فرآيند و ابزار دقيق  اروميه 14 

هيدروليك، پنيوماتيك  15 ساوه
هيدروليك، پنيوماتيك، ست هاي مكاترونيك و رباتيك 16 كاشان

هيدروليك، پنيوماتيك  17 تحت جلگه
 MECLABهيدروليك، پنيوماتيك، اتوماسيون فرآيند، مكاترونيك،   18 مشهد

 PLCهيدروليك، پنيوماتيك، برق صنعتي و   19 علي آباد كتول
هيدروليك،هيدروليك پروپورشنال، پنيوماتيك، ست هاي مكاترونيك و رباتيك، اتوماسيون 

فرآيند، ابزار دقيق
 20 يزد

هيدروليك، پنيوماتيك، ست هاي مكاترونيك و رباتيك، سيستم هاي اندازه گيري 
پنيوماتيك، آكواترونيك، فيلتر شني، ست شيمي

21 تبريز

هيدروليك، الكتروهيدروليك، پروپورشنال هيدروليك، آكواترونيك  22 اصفهان
مسابقات پلي مكانيكپنيوماتيك، سنسور هاي مجاورتي، قطعات پنيوماتيكي براي   23 كرمان

پنيوماتيك، سنسوريك  24 بندر انزلي
پنيوماتيك، هيدروليك، الكتروپنيوماتيك، الكتروهيدروليك، ست مكاترونيك   25 شهر كرد

 پنيوماتيك، هيدروليك، بسته جامع آموزش وكيوم، قطعات هيدروليك پيشرفته، آكواترونيك 26 زنجان
 كهگيلويه و بوير احمد  پنيوماتيك، مكاترونيك 27 

 اتوماسيون فرآيند، ابزار دقيق، سنسوريك  28 خمين
 هيدروليك، پنيوماتيك  29 ايالم

 اتوماسيون فرآيند، ابزار دقيق 30 شيراز
 31 تهران  ست هاي مكاترونيك و رباتيك



آموزشكده كشورتجارب كاري درخشان فستو در زمينه تجهيز البراتوارهاي   
 

شدهپروژه انجام     نام آموزشكده رديف
 آموزشكده سما خمين  PLCهيدروليك، پنيوماتيك، ربات مسير ياب،  1 

 ست هاي قابل حمل پنيوماتيك و هيدروليك  آموزشكده سما خوي 2 
پنيوماتيك  3 آموزشكده فني علي آباد كتول
پنيوماتيك  آموزشكده سما ممقان 4 

 آموزشكده سما تبريز  پنيوماتيك و هيدروليك 5 
پنيوماتيك و هيدروليك  آموزشكده سما ساوه 6 
پنيوماتيك و هيدروليك  آموزشكده سما كرج 7 

هيدروليك  آموزشكده سما دزفول 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مراكز آموزش صنعتيتجارب كاري درخشان فستو در زمينه تجهيز البراتوارهاي   

 

 پروژه انجام شده  نام مراكز آموزش صنعتي رديف
 شركت ملي نفت كش  ، پنيوماتيك پوزيشنينگ، پروپورشنال هيدروليك PLCهيدروليك، پنيوماتيك،  1 
 هيدروليك، پنيوماتيك  شركت مناطق نفت خيز جنوب  2 

پنيوماتيك  3 شركت پخش فرآورده هاي نفتي
هيدروليك، هيدروليك پروپورشنال  موسسه آموزش كشتيراني 4 

 شركت سايپا  شبيه ساز ربات 5 
هيدروليك، پنيوماتيك  شركت ايران خودرو 6 
هيدروليك، پنيوماتيك  شركت ايدم تبريز 7 

 تراكتور سازي تبريز   PLCپنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك،  8 
 نيروي دريايي  (رشت، نوشهر) PLCپنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك،  9 

 تام ايران خودرو  پنيوماتيك و هيدروليك Fluidsimنرم افزار  10 
 PLCپنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك،   شركت پارس خودرو 11 
 پنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك  دانشگاه صنعت نفت 12 
پنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك  سايپا كاشان 13 

 PLCپنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك،   شركت ماموت 14 
پنيوماتيك  شركت يونيليور 15 

آلياژيشركت فوالد   پنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك  16
 17 گروه صنعتي بارز كرمان  PLCپنيوماتيك، الكتروپنيوماتيك، 

 


