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 به نام ایزد یکتا

كامپيوتر ، مديريت و صنايع ، امور –در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي عاليت خود را ف 0831در سال  مجتمع فني اشراق

دوره های آموزشی حرفه ، فعاليت خود را در زمينه برگزاري 2376با تاسيس در سال خانه عمران زنجان و  مالي و بازرگاني

خالصه اي از . آغاز نموده است سمینارهای تخصصی رشته های عمران، معماری، تاسیسات، راهسازی و مدیریت پروژه ای و

برگزاري همایش مان، ولوژي روز دنيا در صنعت ساختفعاليت هاي دیگر این موسسه طراحي و اجراي سمينارهاي کوتاه مدت، معرفي تكن

جزوه و کتب  ژه هاي در حال انجام کشور، تهيههاي علمي و عملي با همكاري موسسات آموزشي و تحقيقاتي، بازدیدهاي گروهي از پرو

 . به منظور ارتقاءتوانمندي هاي عالقمندان در این حوزه مي باشدآموزشي، 

           

 عاملمدیر  -یاري اصغر امام                   
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 مجتمع فنی اشراقمعرفی بخشی از فعالیت های  

 زنجان و مجتمع فنی اشراق خانه عمران یآموزش یدوره ها یگژیو

 مختلف یمتناسب بازار کار رشته ها یآموزش یسرفصل ها                                                      

(پنج شنبه و جمعه )آخرهفته  یروزها  یساعات ادار ریکالس ها در غ یبرگزار 

                                             امکان برگزاری دوره ها و سمینارها درمحل شرکت ها و سازمان ها 

    اختصاص  تسهیالت ویژه عضویت 

یو تجرب یئاجراو نکات  سیو با تجربه  در امر تدر یو متخصصان حرفه ا دیاستفاده از اسات 

 حضور رایگان در یک جلسه از دوره ها با هماهنگی امکان 

 یکوتاه مدت کاربرد یدوره ها یمخاطبان ، طراح یزمان یها تیبه محدود توجهبا 

آموزش دوره ها به صورت کاربردی 

ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیاز جامعه مهندسی 

 توسط کارفرما تعیین شدهمحل امکان برگزاری دوره ها در محل موسسه و همچنین 

امکان طراحی دوره ها براساس نیاز فراگیران و برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی 

 مجتمع فنی اشراق    گروه های آموزشی       خانه عمران اشراق                                   گروه های آموزشی   

 مهندسي سازه و زلزله 

 مهندسي ژئوتكنيک و پي 

 یت، برنامه ریزي و کنترل پروژهمدیر 

 تاسيسات برقي و مكانيكي 

 جوش و بازرسي 

 اجرا و نظارت کارگاهي 

 راهسازي و ترافيک 

 معماري و شهرسازي 

  مهندسي شبكه 

  شهروند الكترونيک 

  امور مالي وبازرگاني 

  مدیریت و صنایع 

  مكانيک 

  برق 

 عكاسي و تصویر برداري  

 

 

 تسهیالت ویژه
 .تخفيف اعطا مي گردد% 2به کليه دانشجویان دانشگاهها 

 .تخفيف مي گردند% 21فراگيراني که در سه دوره آموزشي این موسسه در یک بازه زماني شش ماهه شرکت کنند مشمول 

 .تخفيف اعطا مي گردد% 21نفر و یا بيشتر در یک دوره خاص به فراگيران  3در صورت ثبت نام گروهي 

 

 سمینار ها و کارگاههای آموزشی خانه عمران

ازکمبود زمان  هاي ناشي هاي عمراني و همچنين محدودیت هاي ساخت و ساز شهري و پروژه با توجه به تنوع موضوعات تخصصي در حوزه

هم از طریق  متخصصان راه حل مناسبي براي پاسخگویي به نيازهاي طيف  ميتواندمتخصصان، برگزاري سمينارهاي آموزشي یک روزه 

 .باشد تبادل تجربيات اندیشي و 

 .هاي تخصصي نموده است سمينارهاي مختلف با موضوعات کاربردي در حوزهبرگزاري اقدام به اشراق  ز این رو خانه عمرانا
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 : اشراق  هاي سمينارهاي تخصصي خانه عمران اهداف و ویژگي

 ای مهندسان کیفی آموزش حرفه سطح ارتقای 

 اجرایی و کاربردی در برپایی سمینارها رویکرد 

 های نوین آموزشی تکنولوژی استفاده از 

 کنندگان گرفتن زمان مناسب جهت تعامل و هم اندیشی شرکت در نظر 

 و پکیج آموزشی مناسب ارائه جزوات 

  ای، آموزشی و اجرایی سخنرانان توانمند و دارای سوابق حرفه استفاده 

 شرکت در سمینار یا کارگاه آموزشی گواهینامه  اعطای 

  به دانشجویانی که دوره آموزشی را به صورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی طی نموده و در آزمون

های پایانی که به صورت کتبی و عملی از سوی سازمان فنی و حرفه ای برگزار می گردد موفق به کسب حد 

 .ی شودنصاب قبولی می شوند گواهینامه مهارت اعطا م

 :مزایای گواهینامه مهارت 

  داشتن اعتبار بین المللی 

  دارای اعتبار به منظور احراز صالحیت حرفه ای در بخشهای مختلف 

  احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کار گاههای مشمول طرح طبقه بندی مشاغل 

 ور کسب مدرک دیپلم در رشته های قابلیت تطبیق با واحد های درسی سازمان آموزش و پرورش به منظ

 کارودانش 

  امکان برخورداری از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها براساس ضوابط مربوطه 

  اولویت در صدور پروانه کسب 

اه اندازي درخواست دورههاي آموزشي در بخشهاي مختلف ربه منظور فراهم سازي امكان مجتمع فني اشراق  همچنين پایگاه اینترنتي

 :جهت بازدید به آدرس اینترنتي زیر مراجعه نمایيد .گردیده است که تصاویري از آن جهت اطالع تقدیم مي گردد

www.eshraghco.ir 
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     تصویر بخشی از تقدیرنامه ها: 
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 یسي
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  :ما مشتریان

ادارات و موسسات دولتي و خصوصي مشخص کننده فعاليتهاي / سازمانها / همكاري پر ثمر با طيف وسيعي از شرکت ها 

 :برخي از آنهابه شرح زیر مي باشد بوده ، که مجموعه ماگسترده و با برنامه ریزي 

/ سازمان نظام مهندسی استان زنجان/زنجان آموزش و پرورش استان اداره کل /علوم پزشکی زنجاندانشگاه /شگاه زنجاندان:از جمله 

شرکت مشاور / پست بانک /دادگستری استان زنجان/بنیاد مسکن انقالب اسالمی /بانک کشاورزی /بانک رفاه/بانک ملی ایران

نیروی انتظامی / اداره کل تامین اجتماعی /گاز استان  شرکت/ نمایندگی سایپا مستندی /نمایندگی سایپا شفقتیان / آباداندیش

شرکت / پتروشیمی /شرکت شهرک های صنعتی /شرکت ایران ترانسفو/بسیج مهندسین / دانشگاه آزاد / بانک پاسارگاد/ استان 

راه آهن شمال غرب اداره کل / اداره کل اسناد و امالک /سازمان بهزیستی / پارس سوئیچ / شرکت کالسیمن / شرکت مینو/ایریکو 

شرکت کوشا /بنیاد شهید انقالب اسالمی زنجان/بانک توسعه صادرات /شرکت توزیع برق استان زنجان(/ره)ستاد اجرائی امام خمینی / 

اداره امور / کمیته امداد /آزمایشگاه مکانیک خاک /شهرداری زنجان/اداره ثبت و اسناد /سازمان نظام مهندسی معدن/معدن

اداره گمرک /فرودگاه زنجان /اداره ثبت احوال / اداره کل بازرسی /اداره تعزیرات حکومتی/پزشکی قانونی /منطقه ای برق /مالیاتی 

 ...و دفتر مدیریت و پژوهش استانداری زنجان/بیمه ایران/زنجان
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 :دوره های آموزشی مجتمع فنی اشراقبرخی از 

 شهروند الکترونیک

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشی ردیف

2 

 شهروند الكترونيک

 IT-EC-PUB-102 31 (جامع)شهروند الكترونيک 

 کاربرد آزار  اینترنت 1
IT-EC-PUB-103 22 

 مفاهيم بنيادي فناوري اطالعات 3
IT-EC-PUB-104 21 

 کودکان الكترونيک 3
IT-EC-PUB-105 11 

2 
ICDL 

ICDL سطح یک IT-EC-PUB-100 31 

3 ICDL سطح دو 
IT-EC-PUB-101 

72 

CISCO 

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشي ردیف

2 CCNA IT/NE-CIS-100 22 

Open Source Operating System 

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشي ردیف

1 

Linux 
Linux 1 IT/NE-OSL-100 31 

3 
Linux 2 IT/NE-CIS-101 31 

Workshop & Seminars 

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشي ردیف

2 
Network + IT/NE-WoS-100 23 

1 
Wireless IT/NE-WoS-102 23 

3 
Linux IT/NE-WoS-103 23 

3 
Security IT/SE-WoS-100 23 
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Security & Hack/Crack 

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشي ردیف

2 
Security+ IT/SE-TEC-100 31 

1 
Network Security IT/SE-TEC-102 21 

3 
CEH IT/SE-TEC-103 21 

3 
ISO:27001:2005:ISMS IT/SE-MAN100 23 

2 
ISO:27001:2005:Internal Auditor IT/SE-MAN-101 13 

 (دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت)دپارتمان امور اداری و مالی

 (ساعت)مدت  دوره کد عنوان دوره آموزشي ردیف

 E/In1-A001 13 اصول وفنون مذاکره 2

 E/In1-A009 23 آیين نگارش و مكاتبات اداري 1

 E/In1-A010 7 نظام پيشنهادات 3

 E/In1-A013 13 اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان 3

 E/In1-A014 13 فن اداره جلسات 2

 E/In1-A020 23 تكنيک هاي نياز سنجي آموزشي 3

 E/In1-A024 23 قانون تامين اجتماعي 6

 E/In1-A027 23 تنظيم صورت هاي مالي وتهيه ترازنامه 7

 E/In1-A028 23 (عمومي و طرح هاي  عمراني)قوانين و مقررات مالي  9

 E/In1-A029 13 مقررات مربوط به قراردادهاي پيمانكاري 21

 E/In1-A031 33 اصول حسابداري 22

 E/In1-A032 13 اموالحسابداري  21

 E/In1-A042 21 بودجه ریزي دولتي 23

 E/In1-A048 13 مدیریت مالي براي مدیران 23

 E/In1-A058 13 اصول و نگهداري اسناد و مدارك 22

 5s E/In1-A057 23آشنایي با ساماندهي محيط کار 23
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 دپارتمان صنایع ومدیریت

 (ساعت) مدت کد دوره عنوان دوره آموزشي ردیف

 EFQM T/In1-A007 23مباني مدل تعالي سازماني 2

 T/In1-A012 7 تفكر سيستمي 1

 T/In1-A013 13 مدیریت کيفيت جامع 3

 5S T/In1-A014 23اصول ساماندهي محيط کار 3

 VE T/In1-A019 7مهندسي ارزش  2

 T/In1-A020 13 مفاهيم بهره وري در سازمانها 3

 T/In1-A027 21 شش سيگما 6

 primavera T/In1-B001 31نرم افزار کنترل پروژه  7

 Msp T/In1-B002 13 نرم افزار کنترل پروژه 9

 Spss T/In1-B005 13 تحليل آماري با  21

 T/In1-C001 11 همكاران سيستم 22

 CRM T/In1-D001 21مدیریت ارتباط با مشتري  21

 T/In1-D002 23 آشنایي با قانون کار 23

 T/In1-D003 11 آشنایي با مقررات تامين اجتماعي 23

 T/In1-D011 23 مدیریت منابع انساني 22

 T/In1-D012 7 روانشناسي محيط کار 23

 TRIZ T/In1-D015 7خالقيت نظام یافته  26

 T/In1-D017 7 صداي مشتري 27

 T/In1-D020 7 سازمان هاي شاد و موفق 29

 T/In1-D024 23 آیين نگارش و مكاتبات اداري 11

 T/In1-E004 13 مكاتبات بازرگاني به زبان انگليسي 12

 T/In1-E007 13 اصول و فنون مذاکرات تجاري 11
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 دپارتمان برق

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشي ردیف

2 
MINI PLC LOGO T/El5-A001 23 

1 
PLC S7 200 (I) T/El5-A002 29 

3 
PLC S7 300 (I) T/El5-A003 13 

3 
PLC S7 300,400 (II) T/El5-A004 13 

2 
PROTOOL T/El5-A005 23 

3 
ePLAN P8 T/El5-A006 13 

6 
DRIVE (Micro Master) T/El5-A007 23 

 T/El5-A008 23 شبكه هاي صنعتي 7

 T/El5-A009 13 ابزار دقيق 9

 T/El5-A010 311 1برق صنعتي درجه  21

23 AVR ميكرو کنترلر T/El5-A013 31 

 دپارتمان مکانیک

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشي ردیف

2  AutoCAD صنعتي T/ME4-A001 31 

1 
Mechanical Desktop T/ME4-A002 31 

3  SolidWorks مقدماتي T/ME4-A003 32 

3 SolidWorksپيشرفته T/ME4-A004 22 

2 CATIAمقدماتي T/ME4-A005 31 

3 CATIAمتوسط T/ME4-A006 31 

6 CATIAپيشرفته T/ME4-A007 31 
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 خانه عمران  دوره های آموزشی

 آمادگی آزمون

 عنوان دوره آموزشی ردیف
کد 

 دوره
 (ساعت)مدت 

2 

 ورود به حرفه

 مهندسي

 P01 221 محاسبات -عمران

 P02 61 نظارت -عمران 1

 P03 37 طراحی  -معماری 3

 P04 37 نظارت  -معماری 3

 P05 32 تأسیسات مکانیکی 2

 P06 32 تأسیسات برقی 3

6 
کارشناسي رسمي 

 دادگستري

عمران، نقشه برداری و )راه و ساختمان 

 (معماری
P07 211 

 P08 61 برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات 7

 P09 61 تأسیسات ساختمانی 9

 مهندسی سازه و زلزله

 (ساعت)مدت  کد دوره عنوان دوره آموزشی ردیف

21 
تحليل و طراحي سازه هاي ساختماني با استفاده از نرم افزارهاي 

SAFE  وETABS و تهيه دفترچه محاسبات 
S01 61 

 SAP 2000 S02 77تحليل و طراحي انواع سازه هاي صنعتي با نرم افزار  22

 S03 231 21طرح لرزه اي سازه هاي فوالدي براساس مبحث  21

23 
طراحي سازه هاي فوالدي به روش حدي با ذکر نكات طراحي در نرم افزارهاي 

ETABS  وSAP 
S04 32 

 S05 32 طراحي سازه هاي بتن آرمه به روش حدي 23

22 
مباحث تكميلي در تحليل و طراحي سازه هاي ساختماني با نرم افزارهاي 

ETABS  وSAP 
S06 211 

23 ABAQUS  (همه رشته هاي مهندسي)عمومي S07 31 

 S08 31 ویژه مهندسي سازه ABAQUSمدلسازي و تحليل با نرم افزار  26
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 اجرا و نظارت کارگاهی

 E01 31 نظارت و اجراي سازه هاي فوالدي ساختمان 27

 E02 31 نظارت و اجراي سازه هاي بتني ساختمان 29

 E03 31 کارگاهدوره جامع سرپرستي و معاونت  11

 E04 21 دوره جامع متره و صورت وضعيت به همراه تعدیل و کليه نكات فني 12
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