
جهاد دانشگاهى صنعتى امیرکبیر (پلى تکنیک تهران)

با همکارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد کنگان برگزار مى کند

محل برگزارى دوره ها: دانشگاه آزاد اسالمى واحد کنگان



با گذراندن این دوره

صاحب شغل شوید

1

مجوز  شماره  به  جمهور  رییس  انسانى  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  سازمان  مجوز 

225/93/3813 در برگزارى دوره هاى ارتقاى شغلى کارمندان دولت با رتبه الف .

تاییدیه از دفتر آموزش و ترویج استاندارد به شماره 11959.

مجوز برگزارى دوره هاى آموزش عالى آزاد از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى به عنوان 

موسسه آموزش عالى به شماره 2/24/90223.
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مجوزها



www.jdamirkabir.ac.ir2

با گذراندن این دوره ها

صاحب شغل شوید

دوره هاى مهندسى مکانیک

               برق و حسابدارى

تقویم آموزشى سال 1396



با گذراندن این دوره

صاحب شغل شوید
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دوره هاى مهندسى عمران

            گرافیک و مهندسى شیمى

تقویم آموزشى سال 1396



www.jdamirkabir.ac.ir4

با گذراندن این دوره ها

صاحب شغل شوید

دوره هاى شبکه و برنامه نویسى و

                مهندسى نفت

تقویم آموزشى سال 1396



با گذراندن این دوره

صاحب شغل شوید
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دوره هاى عمومى ادارى و فنى مهندسى

                و مهندسى صنایع

تقویم آموزشى سال 1396
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با گذراندن این دوره ها

صاحب شغل شوید

دوره هاى سازمانى



با گذراندن این دوره

صاحب شغل شوید
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دوره هاى سازمانى
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با گذراندن این دوره ها

صاحب شغل شوید

دوره هاى سازمانى



با گذراندن این دوره

صاحب شغل شوید
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دوره هاى سازمانى
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با گذراندن این دوره ها

صاحب شغل شوید
 تربیت کارشناس

HSE 

256 ساعت آموزش

HSE افسر

96 ساعت آموزش

HSE Plan
32 ساعت آموزش

با ارائه گواهینامه قابل ترجمه و معتبر 

در داخل و خارج از کشور

با ارائه گواهینامه قابل ترجمه و معتبر

در داخل و خارج از کشور

با ارائه گواهینامه قابل ترجمه و معتبر

در داخل و خارج از کشور

 HSE  ویژه

پروژه هاى عمرانى 8 ساعت آموزش

با ارائه گواهینامه قابل ترجمه و معتبر

در داخل و خارج از کشور

 HSE دوره هاى زبان و



کلیه ثبت نام ها فقط از طریق سامانه رویش در وب سایت جهاد دانشگاهى صنعتى امیرکبیر(پلى تکنیک تهران) 

. معتبر بوده و از پرداخت هرگونه وجه نقد و هزینه دوره ها به افراد و اشخاص  . . به آدرس 

خوددارى شود.

آدرس مرکز آموزش هاى تخصصى و فوق تخصصى جهاد دانشگاهى صنعتى امیرکبیر (پلى تکنیک تهران): 

خیابان حافظ- روبروى دانشگاه صنعتى امیرکبیر-کوچه آرژانتین- نبش خیابان پورموسى- پالك34 

معاونت آموزشى جهاددانشگاهى واحد صنعتى امیرکبیر

شماره تماس : 021-88807008 ، 021-88895969 ، 021-88892144

شماره تماس معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد کنگان 
                                                                                            (دکتر ساریجلو): 09126886353

آدرس محل برگزارى دوره ها : استان بوشهر- بندر کنگان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد کنگان 

              شماره تماس: 3481 3723 077

e du@j dami r kab i r.ac . i r Telegram.me/ jdamirkabir

Instagram.com/ jdamirkabir www.aparat.com/ jdamirkabir

توجه:
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