
بـر  سیسـتم مکاترونیـک  دوره آموزشی تکنسـین 
اسـاس انتظـارات و نیازهـاي صـنعت و مطـابق بــا      

.استانداردهاي بـین المللـی طراحـی شـده اسـت     

این برنامه دانش، مهارت و شایستگی هـاي مـورد  
ـ  ا نظر در پروسه کاري روزمره و زندگی حرفه اي ب

ه از سر فصلهاي تئوري و عملی را فراهم می کند ک
مجموعه هاي آموزشی با اجزاي مورد اسـتفاده در  

.صــــــنعت تشــــــکیل شــــــده اســــــت   

ا این دوره به افراد از صنایع مختلـف ایـن امکـان ر   
ن می دهد که بتوانند براساس نیازهاي خود بـه ایـ  

.برنامه بپیوندند

ایـان  شرکت کنندگانی که دوره تخصصـی را بـه پ  
کـه توسـط مرکـز   برسانند دو گـواهی پایـان دوره   

سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه اي     (تربیت کـرج  
رسدا می شرکت فستو پنیوماتیک به امضو ) کشور

.کرددریافت خواهند 

ونیـک مکاترگواهی تکنسین سیسـتم :توجه
امل و به شرکت کنندگانی که کل برنامه را ک

.می شود اعطابا موفقیت طی می کنند،  

چه کسی می تواند ثبت نام کند؟

و نیـک  الکترویکپارچه سازي مکانیـک، بـرق   علم مکاترونیک 
اي همکــاري پیشــرفته بــربــا صــنایع در مهندسـی کــامپیوتر  

.و فرآینــدهاي صــنعتی اســتاســتفاده بهینــه از محصــوالت 

و تعمیـر کارکنـان  تـیم هـاي فنـی ،    این برنامه براي رهبران 
نگهداري و اپراتورهاي فنـی کـه در طراحـی ماشـین آالت و     

.تخطوط تولید در کارخانه ها کار می کنند، طراحی شده اس

ش را بـا آمـوز  این برنامه این است که شرکت کنندگان هدف 
.ندکدر سطح تکنیسین مکاترونیک آماده هاي مدرن فنی  

برنامه همچنین سطح خوبی از دانـش و مهـارت را بـراي    این 
ند اما شرکت کنندگانی که در زمینه هاي مختلف کار می کن

.کندفراهم می عالقه مند به مکاترونیک هستند، 

 هـــــــــــــــدفگـــــــــــــــروه:
هــاي تعمیــرات و تکنســین تــیم هــاي فنــی ، رهبــران 

، انیک مکرشته هاي نگهداري پیشرفته، فارغ التحصیالن 
کت می تواننـد در ایـن برنامـه شـر    الکترونیک و صنایع 

.کنند

تکنسین سیستم مکاترونیک



کارگاه مکانیک

یککارگاه پنیوماتیک و هیدرول

یاتوماسیون صنعت

پروژه

ساعت64

ساعت24

ساعت16

الکترونیک-کارگاه  برق

ساعت176

ساعت40

گیرید شتر با ما تماس ب سب اطالعات بی :لطفا جهت ثبت نام و ک
www.festo.ir        
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براي اولین بار در ایران و مطابق با استانداردهاي مهارت جهانی
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