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ثؼٕ ٝتؼبِی

پردیسنیکان

•

چشن اًذاز پردیس ًیکاى
ٔب ث ٝسٚصی ٔی ا٘ذیـیٓ و ٝثب اسائ ٝآٔٛصؽ ٞبی اثشثخؾ ،ث ٝػٛٙاٖ ثشتشیٗ  ٚاِٚیٗ ا٘تخبة ثشای ٟ٘بدٞب ،ػبصٔبٖ ٞب ،ؿشوت ٞب
 ٚدا٘ـٍبٞ ٜب جٟت تٛػؼ ٝف ٚ ٖٛٙػّ ْٛثبؿیٓ.

•

هأهَریت پردیس ًیکاى:
افضایؾ ٟٔبست  ٚدا٘ؾ تخللی فؼبالٖ دس حٛصٞ ٜبی ٟٔٙذػی ٔ ٚذیشیـت اص عشیك ثشٌـضاسی دٚسٞ ٜـبی جـبٔغ آٔٛصؿی  ٚوبٞؾ
ؿىبف ٔیبٖ دا٘ؾ  ٚكٙؼت.
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هؼزفی آهَسضگاُ پزدیس ًیکاى اس ًگاُ هذیزػاهل
در حَسُ آهَسش ّای تخصصی هٌْذسی صٌایغ ٍ فٌاٍری اعالػات
اص ػبَ  ،1365ثیؾ اص  30ػبَ اػت و ٝاص اِٚیٗ حضـٛس ٔب دس ػغح آٔٛصؽ وــٛس ٔی ٌزسدِ .زا دس ایٗ ٔذت ،ثب وؼت تجشثٝ
ٞبی فشاٚاٖ دس ػشك ٝآٔٛصؽ ثشآٖ ؿذیٓ تب ثب ِغف  ٚػٙبیت ایضد ٔٙبٖ  ٚثب ٕٞت ثشخی اػبتیذ دا٘ـٍب ،ٜآٔٛصؿٍب ٜپشدیغ ٘یىبٖ
سا ث ٝػٛٙاٖ یىی اص تخللی تشیٗ ٔشاوض آٔٛصؿی دس حـٛص ٜی ٟٔٙذػی كٙـبیغ  ٚفٙـبٚسی اعالػـبت تأػیغ ٕ٘بئیٓ .ایٗ ٔٛػؼٝ
ثب ٞذف ((آٔٛصؽ ٞبی وبسثشدی  ٚكٙؼت ٔحٛس)) ثب ٕٞـىبسی ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشف ٝای وـٛس ػؼی دس ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی
تخللی داسد .سٚیىـشد ایٗ آٔٛصؿٍبٔ ٜتٕـشوض ثش آٔٛصؽ ٞبی فٙی  ٚحشف ٝای  ٚوبسثـشدی ثب اؿشاف وـبُٔ ثش ثـبصاس كـٙؼت ایـشاٖ
ٔی ثبؿذ ٞ ٚذف ایٗ ٟ٘بد  ،ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی ثب ػبختبسی ٔٙؼغف ثب ٘یبص ٚالؼی ػبصٔبٖ ٞب ٙٔ ٚغجك ثب اػتب٘ذاسد ٞبی ثیٗ
إِّّی دس حٛصٞ ٜبی تخللی ٟٔٚبستی ؿغّی ثٛدٔ ٚ ٜفتخش اػت ثب ؿٙبخت  ٚدسن كحیح اص ٘یبص آٔٛصؿی ػبصٔبٖ ٞبی ایشا٘ی ،اسائٝ
آٔٛصؽ ٞبی ٔتٙبػت ثب تحٛالت جبٔؼ ٝأشٚص  ٚثٟشٌ ٜیشی اص ٔجـشة تشیٗ  ٚثب تجشث ٝتشیٗ اػـبتیذ ٔـغ َٛدس ٔتٗ كٙؼت ایـشاٖ ،دس
ٔؼیش تٛػؼ ٚ ٝتجٟیض ػشٔبیـٞ ٝبی ا٘ؼب٘ی وـٛس  ٚاستمبی دا٘ؾ فٙی ٟٔ ٚبستی ٔذیشاٖ ،وبسؿٙبػبٖ ،ػشپشػتبٖ  ٚپشػ ُٙؿشوـت ٞب ٚ
ػبصٔبٖ ٞب ٌبْ ثشداؿت ٝاػت.
آٔٛصؿٍب ٜپشدیغ ٘یىبٖ دس ػ ٝحٛص ٜصیش فؼبِیت ٔی ٕ٘بیذ:
• دٚسٞ ٜبی وبسثشدی ٔفبٞیٓ ٘ ٚشْ افضاس دس سؿتٟٙٔ ٝذػی كٙبیغ.
• دٚسٞ ٜبی وبسثشدی ٔفبٞیٓ ٘ ٚشْ افضاس دس سؿت ٝفٙبٚسی اعالػبت.
• خذٔبت ٔـبٚسٟٙٔ ٜذػی ث ٝػبصٔبٖ ٞب  ٚؿشوت ٞب.
دٚسٞ ٜبی ثشٌضاس ؿذ ٜدس ایٗ آٔٛصؿـٍبٕٞ ٜشا ٜثب اسائٌٛ ٝاٞیٙبٔٔ ٝؼتجـش ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشفٔ ٝی ثبؿذ و ٝصیش ٘ظش ػبصٔبٖ  ILOاػت .ایٗ
ٌٛاٞیٙبٔ ٝلبثُ تشجٕ ٚ ٝیىی اص ٔؼتجش تشیٗ ٌٛاٞیٙبٔ ٝآٔٛصؿی ٔی ثبؿذ.

• والع ٞبی آٔٛصؿی پشدیغ ٘یىبٖ
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تا تقذین احتزام
دکتز هحیا کزهی سارع
هذیزػاهل ٍ ػضَ ّیأت هذیزُ
فزٍردیي 96

اٍلیي ّوایص تشرگ هٌْذسی صٌایغ تا هحَریت تؼاهل داًطگاُ ٍ صٌؼت

هحَرّای ّوایص
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ساٞىبسٞبی ا٘تمبَ دػتبٚسدٞبی وبسآفشیٙبٖ ٔٛفك ث ٝدا٘ـٍبٞ ٜب



استمبء فش ًٙٞوبسآفشیٙی



ساٞىبسٞبی وبسثؼت تِٛیذات ػّٕی دا٘ـٍبٞ ٜب دس كٙؼت



استجبط دا٘ـٍبٞ ٜب ثب ٔحیظ وؼت  ٚوبس



دِٚت ،تؼبُٔ كٙؼت  ٚدا٘ـٍبٔ ٚ ٜحیظ وؼت  ٚوبس



تجشثیبت وـٛسٞبی ٔٛفك دس خلٛف تؼبُٔ كٙؼت  ٚدا٘ـٍبٜ



اٍِٞٛبی تؼبُٔ كٙؼت  ٚدا٘ـٍبٞ ٜب
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دس ٔٛػؼ ٝپشدیغ ٘یىبٖ د ٚثخؾ ػبصٔب٘ی:
•

پشٚطٞ ٜبی ثٟجٛد ػّٕىشد

•

آٔٛصؽ

ػـبصٔب٘ذٞی ؿذ ٜا٘ذ .ایٗ ٔٛػؼـ ٝثٙٔ ٝظٛس دػـتیبثی ث ٝاعـالػبت  ٚدا٘ـؾ فٙی
ث ٝسٚص  ٚػشآٔذ دس ٞش وجب ؤ ٝمتضی ثٛد ٜاػت اص ٕٞىبسی ثب ؿشوت ٞبی تشاص
ا َٚثیٗ إِّّی اػتفبدٔ ٜی ٕ٘بیذٕٛٞ .اس ٜایٗ ٕٞىبسی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ػبصٔب٘ذٞی
ؿذ ٜو ٝدس ٘تیج ٝآٖ دا٘ؾ فٙی ثٕٞ ٝىبساٖ ٔٛػؼٙٔ ٝتـمُ ؿذ ٚ ٜتٛا٘بیی
ٔٙحلش ث ٝفشدی سا ایجبد ٕ٘بیذ.
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فعالیتموسسهپردیسنیکان

خذهات هطاٍرُ هٌْذسی ٍ تْثَد ػولکزد
ٌشٔ ٜٚـبٚس ٜپشدیغ ٘یىبٖ ثب ثٟشٌ ٜیشی اص ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق  ٚخجش ٜث ٝػٛٙاٖ اسصؿٕٙذتشیٗ ػـشٔبیٞ ٝبی ػبصٔب٘یٔ ،جٕٛػ ٝای
اص خذٔبت ٟٔٙذػی ٔ ٚـبٚسٔ ٜذیشیت سا ث ٝعیف ٚػیؼی اص ػبصٔبٖ ٞب  ٚؿشوت ٞبی دِٚتی  ٚخلٛكی ثب ٞذف استمبی تٛاٖ سلبثتی،
ػٛدآٚسی ،سضبیت ریٙفؼبٖ  ٚثٟشٚ ٜسی آ٘بٖ ػشضٔ ٝی ٘ٔٛبیذ  ٚثب سػبیت اكُ ٔـتشی ٔذاسی  ٚپبیجٙذی ث ٝاخالق حشف ٝای ،آٔبدٜ
اسائ ٝخذٔبت ث ٝجبٔؼٔ ٝذیشیت ٟٙٔ ٚذػی ٔی ثبؿذ.
سػبِت ٔب اسائ ٝخـذٔبت ثب ویفیت ٔی ثبؿذ تب ٔٛججبت تٛػـؼ ٚ ٝثبِٙذٌی ػـبصٔبٖ ٞبی ایـشا٘ی سا فشا ٓٞآٚسد .سٚیىشد اكّی ٔب،
ٕٞشاٞی دساص ٔـذت جٟت وـف  ٚحُ ٔؼبئُ اكّی ػـبصٔبٖ ،اسائ ٚ ٝاجـشای سا ٜحُ ٞبی جبٔغ اص عشیك خذٔبت ٔـبٚس ٜای
ریُ ٔی ثبؿذ:
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•

اسصیبثی تؼبِی ػبصٔب٘ی

•

ٔذیشیت  ٚ HSEسیؼه

•

ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی

•

ػبسض ٝیبثی ػبصٔب٘ی  ٚاستمبء ثٟشٚ ٜسی

•

ٟٔٙذػی ػّٕىشد

•

خذٔبت ٔـبٚس ٜثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ

•

ٔذیشیت دا٘ؾ

•

فٙبٚسی اعالػبت
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بخص پروژه های بهبود عملکرد

Performance Improvement Projects

مذیریت منابع انسانی

عارضه یابی سازمانی و ارتقاء بهره وری

• اػتشاتظی تح ٚ َٛػبختبس
• تٛػؼ ٚ ٝسٞجشی ٔذیشاٖ حشف ٝای ( ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی)
• ٔذیشیت تِٛیذ  ٚػّٕیبت
• تذٚیٗ اػتشاتظی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی
ارزیابی تعالی سازمانی
• عشاحی  ،اجشا  ٚثشٌضاسی وب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی  ،جزة  ٚاػتخذاْ ٔجتٙی ثش ٔذَ • تٛػؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؼب٘ی
• ثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ
ٞبی ؿبیؼتٍی
• خٛداسصیبثی ثش اػبع ٔذَ تؼبِی ػبصٔب٘ی EFQM
• فٙبٚسی اعالػبت  ٚتح َٛدس دیجیتبَ
• ا٘جبْ تجضی ٚ ٝتحّیُ ؿغُ  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی
• تذٚیٗ اظٟبس٘بٔ ٝػغح تؼٟذ ث ٝتؼبِی ،تمذیش٘بٔ ٝتؼبِی  ٚتٙذیغ ٞبی تؼبِی
• ٔبِی  ٚالتلبدی
• تٛإ٘ٙذػبصی ػبصٔبٖٞب  ٚؿشوت ٞب دس جزة وبسوٙبٖ ٔبٞشٔ ،تؼٟذ  ٚثب اٍ٘یضٜ
• ٕٞبٍٙٞی ٔ ٚـبٚس ٜجٟت حضٛس دس فشآیٙذ اسصیبثی ٔٛػؼ EFQM ٝدس ػغح
• ٔذیشیت دا٘ؾ
• اجشای ٘یبصػٙجی آٔٛصؿی ٕٞ ٚچٙیٗ ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؿی وبسوٙبٖ
( )RFEاؿتٟبس ث ٝػشآٔذی اسٚپب
• عشاحی  ٚاػتمشاس ٘ظبْ اسصیبثی  ٚتٛػؼ ٝوبسوٙبٖ  ٚفشا ٓٞآٚسدٖ فشكتٞبی • خذٔبت وّیٙیىی
• عشاحی ثؼتٞ ٝبی استمبئ ػغح تؼبِی ػبصٔب٘ی ثب ا٘جبْ پشٚطٞ ٜبی ثٟجٛد
• ٟٔٙذػی اسصؽ
استمبی ؿغُ
• عشاحی  ٚاػتمشاس ٘ظبْ حمٛق  ٚدػتٕضد
• عشاحی  ٚاػتمشاس ٘ظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ
مذیریت  HSEو ریسک
مهنذسی عملکرد
• عشاحی  ٚاػتمشاس ٘ظبْ پبداؽ وبسوٙبٖ ٔجتٙی ثش ٘ظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد
• اسصیبثی فش ًٙٞػبصٔب٘ی
• ؿٙبػبیی  ٚتجضی ٚ ٝتحّیُ ٔخبعشات  ٚ HSEاسصیبثی سیؼه
• ٟٔٙذػی ٔجذد فشآیٙذٞب ()BPR
• ا٘جبْ پشٚطٞ` ٜبی ٔذیشیت سیؼه وؼت  ٚوبس ثش اػبع اػتب٘ذاسد  • ISO 31000جب٘ـیٗ پشٚسی
• تِٛیذ ٘بة
• ٔغبِؼ ٚ ٝپظٞٚؾ دس صٔیٔ ٝٙفبٞیٓ ،اٍِٞٛب ٚ ،سٚؽٞبی ٘ٛیٗ ٔذیشیت ٔٙبثغ
• ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه HSE
• ٍٟ٘ذاسی ثٟشٚ ٜس فشاٌیش TPM
ا٘ؼب٘ی
• عشاحی ػیؼتٓ ٞبی اسصیبثی ػّٕىشد HSE
• 5S
• ػٙجؾ  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی سضبیت  ،تؼٟذ  ٚتؼّك وبسوٙبٖ
• عشاحی  ٚاػتمشاس ػیؼتٓ ٞبی یىپبسچٍی ػشٔبیٔ ٚ ٝذیشیت تغییش
• ثش٘بٔ ٝسیضی حُٕ ٘ ٚمُ ِجؼتیه
• ػبسض ٝیبثی ٘ظبْ ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ػبصٔبٖ ٞب  ٚؿشوت ٞب .....
• عشاحی ٘ظبْ ٔذیشیت  HSEپشٚطٞ ٜب
• تىٙیه ٞبی ٟٔٙذػی ویفیت ٔب٘ٙذ ... ٚSPC ،QFD ،FMEA
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خذمات مشاوره بازاریابی و فروش
• ثش٘ذ ػبصی
• ٔغبِؼبت ثبصاس  ٚثبصاسیبثی
• تٟی ٝثش٘ذ ثٛن  ٚػٙذ ساٞجشدی ثبصاسیبثی ثشای ػبصٔبٖ ٞبی تِٛیذی  ٚخذٔبتی
• اػتمشاس ٘ظبْ ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی ()CRM
• عشاحی  ٚپیبد ٜػبصی ثبؿٍبٔ ٜـتشیبٖ

مذیریت دانص
• عشاحی  ٚاجشای ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت دا٘ؾ
• اسائ ٝاٍِٛی تٛػؼ ٝؿجىٞ ٝبی دا٘ؾ دس ػبصٔبٖ
• ٔذیشیت دا٘ؾ ٔـتشی دس ثبصاسیبثی ٔ ٚذیشیت ص٘جیش ٜتأٔیٗ

فناوری اطالعات
• اػتمشاس ٘ظبْ حبوٕیت فٙبٚسی اعالػبت ػبصٔبٖ ()ITG
• عشاحی  ٚاػتمشاس ٘ظبْ جبٔغ فٙبٚسی اعالػبت ()ICTMP
• پیبد ٜػبصی ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت خذٔبت فٙبٚسی اعالػبت ()ITIL
• اػتمشاس ػیؼتٓ داد ٜوبٚی  ٚوـف دا٘ؾ ٞبی پٟٙبٖ
• عشاحی  ٚایجبد ػیؼتٓ ٞبی خجش ٚ ٜپـتیجبٖ تلٕیٓ ٛٞ ٚؽ تجبسی ()BI
• عشاحی  ٚپیبد ٜػبصی ػیؼتٓ ٞبی جٕغ ػپبسی ثشای تٛػؼٔ ٝحلٚ َٛ
خذٔبت جذیذ ()Crowdsourcing

آموزشهایسازمانی

ضزایظ تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی
 والع ٞب تٛػظ اػبتیذ ٔجشة  ٚوبسآصٔٛد ٜثشٌضاس ٔی ٌشدد.دس ا٘تٟبی ٞش دٚس ٜأتحبٖ پبیبٖ دٚس ٜثشٌضاس ٔی ٌشدد  ٚثشای افشادی وٕ٘ ٝش ٜلجِٛی دسیبفت ٕ٘بیٙذ ٌٛاٞیٙبٔٔ ٝؼتجش كبدس ٔی ٌشدد.ٌضاسؽ پیــشفت وبس  ٚجٕغ ثٙذی اص اسصیبثی دا٘ـپزیشاٖ دس كٛست دسخـٛاػت ػبصٔبٖ دس ا٘تٟبی دٚسٞ ٜب ث ٝاعالع ٔؼئِٛیٗ ٔحتـشْآٖ ؿشوت خٛاٞذ سػیذ.
 -دس ع َٛثشٌضاسی دٚسٞ ٜب ٘ظشػٙجی اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ خٛاٞذ ؿذ.

 ٘یبصػٙجی آٔٛصؿی دس كٛست ِض ْٚثشای دا٘ـپزیشاٖ ا٘جبْ خٛاٞذ ؿذ. تجٟیضات الصْ جٟت ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی ٔختّف دس ٔحُ آٔٛصؽ ٟٔیب ٔی ثبؿذ. تبسیخ ؿشٚع  ٚثش٘بٔ ٝصٔب٘جٙذی ثب تٛافك عشفیٗ اػالْ خٛاٞذ ؿذ  ٚایٗ ثش٘بٔ ٝا٘ؼغبف پزیش خٛاٞذ ثٛد. -وّی ٝػشفلُ ٞب  ٚاعالػبت الصْ دس ٚة ػبیت ایٗ آٔٛصؿٍب ٜث ٝآدسع ٛٔ www.Pardisenikan.comجٛد ٔی ثبؿذ  ٚدس كـٛست ٘یبص

ػبصٔبٖ ػشفلُ ٞب لبثُ تغییش  ٚتٙظیٓ ٔی ثبؿذ.
 ٔتمبضیب٘ی و ٝاص عشف ؿشوت ٞبی خٛد ٔؼشفی ؿ٘ٛذ ،ثب اسػبَ ٘بٔٔ ٝؼشفی آٖ ؿشوت ثٕ٘ ٝبثش  ،88439824اص آٖ ٞب پیؾ ثجت ٘بْ ث ٝػُٕٔی آیذ .دسكٛست ٔؼشفی ثیؾ اص ٘ 5فش ثشای یه دٚس ٜآٔٛصؿی %10 ،تخفیف ثشای آٖ ؿشوت دس ٘ظشٌشفتٔ ٝی ؿٛد.
ِ -یؼت دٚسٞ ٜبی لبثُ اسائ ٝث ٝپیٛػت ٔی ثبؿذ.
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حوزههایآموزشی

عٌاٍیي حَزُ ّای آهَزشی
برناهه ریسی ،کنترل و هذیریت پروشه
کنترل کیفیت
اهکاى سنجی و ارزیابی هالی
هجووعه اکسل ههنذسی
هذیریت کسب وکار
برناهه ریسی وکنترل
تحلیل و پیص بینی داده های آهاری
زباى های برناهه نویسی
هذل سازی و بهینه سازی سیستن
ضبیه سازی سیستن های تولیذی-خذهاتی-صنعتی

حَسُ ّای آهَسضی در پزدیس ًیکاى
هٌْذسـی صــٌایع

هوش تجاری ()Self Service BI

علوم داده ()Data Science
ضبکه و سخت افسار

فٌـاٍری اطالعــات

SQL Server
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عٌَاى دٍرُ ّای برًاهِ ریسی ،کٌترل ٍ هذیریت پرٍشُ

Project Management

هذیزیت پزٍصُ
Project Management

هذت زهاى

آؿٙبیی ثب تؼبسیف ٔ ٚفبٞیٓ پبیٔ ٝذیشیت پشٚطٜ

6

آؿٙبیی ثب ٔذیشیت لشاسدادٞبی ٔ EPCجب٘ی حمٛلی ،ؿشایظ ػٕٔٛی  ٚخلٛكی پیٕبٖ

18

آؿٙبیی ثب فٟشػت ثٟب ٘ ٚح ٜٛتٙظیٓ كٛست ٚضؼیت

12

ٔذیشیت ادػب Claim Management

8

آؿٙبیی ٔذیشیت ٞضی ٝٙثش اػبع  ٚ EVM Methodآؿٙبیی ثب ٔذَ تؼبِی پشٚطPEM ٜ

8

آؿٙبئی ثب ٔبطٞ َٚبی ٔذیشیت پشٚط ٜثش اػبع اػتب٘ذاسد PMBOK

36

دٚسٔ ٜذیشیت پشٚط ٜثش اػبع اػتب٘ذاسد ICB

80

آٔٛصؽ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚط ٜثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاسMSP

24

آٔٛصؽ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚط ٜثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس P6

24

آٔٛصؽ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚط ٜثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس Excel

16

تجضی ٚ ٝتحّیُ ٘ ٚح ٜٛثشسػی تبخیشات پشٚطٞ ٜب

8

آؿٙبیی ثب ٔذیشیت سیؼه ثب٘شْ افضاس Oracle Primavera PertMaster

16

آؿٙبیی Oracle Primavera Contract Management

12

آٔٛصؽ اسصیبثی التلبدی پشٚطٞ ٜب ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس COMFAR III

20

ٔمبیؼ ٝتغجیمی ػ ٝاػتب٘ذاسد ISO10006:2003, ISO21500:2012, PMBOK2012

6

دٚسٔ ٜذیشیت ػیؼتٓ ٞبی اعالػبتی پشٚطPMIS ٜ

12

آؿٙبیی ثب ٘شْ افضاس (EPM) Microsoft Project Server

12

ٔغبِؼٛٔ ٝسدی اص ٔذیشیت  ٚوٙتشَ پشٚط ٜدس كٙؼت

6

دٚس( DCC ٜوٙتشَ ٔذاسن ٔ ٚؼتٙذات ٟٔٙذػی پشٚطٞ ٜب)

12
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عٌَاى دٍرُ ّای کٌترل کیفیت

Quality Control

کٌتزل کیفیت
Quality Control

هذت زهاى

آؿٙبیی ثب تؼبسیف ٔ ٚفبٞیٓ پبیٔ ٝذیشیت ویفیت

6

ٔجب٘ی ٟٙٔ ٚذػی حشف ٝای ویفیت

36

ػیؼتٓ ٔذیشیت یىپبسچ)IMS( ٝ

24

تشثیت ٔـبٚس اػتمشاس اػتب٘ذاسد ٔذیشیت ویفیت 9001:2008

12

ISO9001:2008

12

ٕٔیضی داخّی اػتب٘ذاسد  ISO9001ثشٔجٙبی اػتب٘ذاسد 19011

12

ٟٔٙذػی ویفیت دس ػبصٔبٖ ٞبی خذٔبتی

12

آؿٙبیی ثب سٚیىشد 6ػیٍٕب  ٚوٕشثٙذ صسد

16

وّیبت وٕشثٙذ صسد ؿؾ ػیٍٕب

8

وٕشثٙذ صسد ؿؾ ػیٍٕب

14

وٕشثٙذ ػجض ؿؾ ػیٍٕب

24

 DFSSثب سٚیىشد اػتفبد ٜاص اثضاس QFD

16

ػیؼتٓ ٔذیشیت ثٟذاؿت ،ایٕٙی ٔ ٚحیظ صیؼتHSE-MS -

12

وبسٌب( FMEA ٜتجضی ٚ ٝتحّیُ خغب  ٚاثشات ٘بؿی اص آٖ)  ٚپٛوبیٛو( ٝسٚؽ وبٞؾ خغبٞبی
ا٘ؼب٘ی) ٔ ٚذَ تؼبِی ػبصٔب٘ی EFQM

11

ٔذیش تضٕیٗ ویفیت QA MASTER

30

پیبد ٜػبصی ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی ()CRM

30

تٟی ٚ ٝپیبد ٜػبصی ثش٘بٔ ٝاػتشاتظیه

24

وبسثشد سٚؽ ٞبی تلٕیٓ ٌیشی دس تلٕیٕبت ػبصٔب٘ی

16

وٙتشَ ٔٛجٛدی ٔ ٚذیش ص٘جیش ٜتأٔیٗ ()SCM

16
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عٌَاى دٍرُ ّای اهکاى سٌجی ٍ ارزیابی هالی

Feasibility Study

هذت زهاى

وبسٌب ٜآؿٙبیی ثب ٔذاسن حشف ٝای حٛصٔ ٜبِی دس ایشاٖ  ٚجٟبٖ

4

دٚس ٜآؿٙبیی ثب اكٔ ٚ َٛجب٘ی حؼبثذاسی

22

دٚس ٜآؿٙبیی ثب تحّیُ ثٙیبدی ثٛسع  ٚثبصاس ػشٔبیٝ

18

دٚس ٜآؿٙبیی ثب تحّیُ تىٙیىبَ ثٛسع  ٚثبصاس ػشٔبیٝ

18

دٚس ٜآؿٙبیی ثب ٔبِیبت ٔؼتمیٓ ٔ ٚؼبفیت ٞبی آٖ

8

وبسٌب ٜتذٚیٗ عشح وؼت  ٚوبس  ٚBusiness Plan- BPاسصیبثی ٔبِی عشح ٞب

8

وبسٌب ٜتمٛیت ؿٓ التلبدی ٚؿٙبػبیی فشكت ٞبی وؼت ٚوبس( -وبسآفشیٙی)

4

اسصیبثی ٔبِی  ٚأىبٖ ػٙجی عشح ٞبی ث ٝوٕه ٘شْ افضاس Comfar III

20

اسصیبثی عشح ٞبی التلبدی  ٚتحّیُ آٖ ٞب ث ٝوٕه ٘شْ افضاس Excel

16

اهکاى سٌجی ٍ ارسیاتی هالی
Feasibility Study

11 www.Pardisenikan.com

عٌَاى دٍرُ ّای اکسل هٌْذسی

Excel Courses

هذت زهاى

دٚس ٜاوؼُ وبسثشدی اص ٔمذٔبتی تب پیـشفتٝ

20

داؿجٛسد ػبصی دس اوؼُ ( اوؼُ ٔذیشیتی)

16

اوؼُ پیـشفتٔ ٚ VBA( ٝبوشٛ٘ٚیؼی)

20

ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚوٙتشَ پشٚط ٜث ٝوٕه ٘شْ افضاس اوؼُ

16

تحّیُ ٌضاسؿبت ٔبِی  ٚالتلبدی ث ٝوٕه ٘شْ افضاس اوؼُ

16

هجوَػِ اکسل هٌْذسی
Excel Courses
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عٌَاى دٍرُ ّای هذیریت کسب ٍکار

Business Management

هذت زهاى

دٚس ٜاك ٚ َٛفٔ ٖٛٙزاوش ٚ ٜاستجبط ٔٛثش

16

وبسٌب ٜآٔٛصؽ وبسثشدی  ٚتخللی ثٟی ٝٙػبصی ػبیت ()SEO

30

دٚس ٜوبسثشد  ٚ TRIZدس ػبصٔبٖ ٞبی ایشا٘ی ثٕٞ ٝشأ ٜؼشفی ٘شْ افضاس Innovation Suite

12

دٚسٔ ٜذیشیت فشآیٙذ ٞبی وؼت  ٚوبس ()(BPM

16

دٚسٔ ٜذیشیت ٍٟ٘ذاسی  ٚتؼٕیشات

12

تىٙیه تحّیُ سفتبس  ٚاستجبط ثب ٔـتشی ثبسٚیىشد داد ٜوبٚی ثٕٞ ٝشا٘ ٜشْ افضاس Clementine

24

دٚس ٜتشثیت ٔـبٚس ٔذیشیت دا٘ؾKnowledge Management-

48

هذیزیت کسة ٍ کار
Business Management

13 www.Pardisenikan.com

عٌَاى دٍرُ ّای برًاهِ ریسی ٍ کٌترل

Programming & Control

هذت زهاى

آؿٙبیی ثب تىٙیهٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی تِٛیذ  ٚوبسثشد آٖ دس ٔذیشیت ػیؼتٓ ٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبثغ ػبصٔبٖ

24

ثش٘بٔ ٝسیضی تِٛیذ ثب ٘شْ افضاس Resource Manager

12

ٔفبٞیٓ ٔ ٚتذٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی تِٛیذ

12

تزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل
Programming & Control
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عٌَاى دٍرُ ّای تحلیل آهاری

Statistical Analysis

هذت زهاى

تحّیُ آٔبسی دادٞ ٜبی فشآیٙذی ثب اػتفبد ٜاص٘شْ افضاس Minitab

24

عشاحی آصٔبیـبت ()DOE

18

تجضی ٚ ٝتحّیُ ٞبی آٔبسی ث ٝوٕه ٘شْ افضاس Minitab

24

تجضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜبی آٔبسی ث ٝوٕه ٘شْ افضاس SPSS

24

تجضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜبی آٔبسی ث ٝوٕه ٘شْ افضاس AMOS

20

آٔٛصؽ تذٚیٗ ،اسصیبثی  ٚتحّیُ پشػؾ ٘بٔ ٝثب ٘شْ افضاس SPSS

18

تجضی ٚ ٝٙتحّیُ دادٞ ٜبی آٔبسی ث ٝوٕه ٘شْ افضاس LISREL

24

ًزم افشارّای تحلیل آهاری
Statistical Analysis Software
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عٌَاى دٍرُ ّای زباى ّای برًاهِ ًَیسی

Programming Languages

هذت زهاى

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی  GISدس ٔحیظ پبیتٖٛ

30

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی پبیتٖٛ

30

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی ث ٝصثبٖ ٔتّت

20

پیبد ٜػبصی ٛٞؽ ٔلٛٙػی دس ٘شْ افضاس ٔتّت

30

پیبد ٜػبصی ٔؼبئُ ٟٔٙذػی كٙبیغ دس ٔحیظ ٔتّت  ٚحُ آٖ ٞب ثب اٍِٛسیتٓ ٞبی فشااثتىبسی

20

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی JAVA

30

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی PASCAL

30

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی )(DELPHI,VB

24

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی C#

30

ستاى ّای تزًاهِ ًَیسی
Programming Languages
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عٌَاى دٍرُ ّای هذلسازی ٍ بْیٌِ سازی

Optimization Software

هذت زهاى

ٔذِؼبصی  ٚحُ ٔؼبئُ ثٟیٝٙػبصی ثب ٘شْافضاس GAMS

12

ٔذِؼبصی  ٚحُ ٔؼبئُ ثٟیٝٙػبصی ثب ٘شْافضاس LINGO

12

ٔذِؼبصی  ٚحُ ٔؼبئُ ثٟیٝٙػبصی ثب ٘شْافضاس LINDO

12

ٔذِؼبصی  ٚحُ ٔؼبئُ ثٟیٝٙػبصی ثب ٘شْافضاس CPLEX

18

هذلساسی ٍ تْیٌِ ساسی
Optimization Software
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هذت زهاى

عٌَاى دٍرُ ّای شبیِ سازی

24

ED: Enterprise Dynamic  ػبصی ثب ٘شْ افضاسٝؿجی

24

ARENA  وٕه ٘شْ افضاسٝ ػبصی ثٝؿجی

24

VENSIM  وٕه ٘شْ افضاسٝ ػبصی ثٝؿجی

Simulation Software

ًزم افشار ّای ضثیِ ساسی
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Simulation Software

عٌَاى دٍرُ ّای َّش تجاری

Business Intelligence

هذت زهاى

آٔٛصؽ ػبخت داؿجٛسدٞبی ٔذیشیت ثب اػتفبد ٜاص اثضاس QlikView

30

آٔٛصؽ پیـشفتQlikSense ٚQlikView ٝ

24

ػبخت داؿجٛسدٞبی ٔذیشیت ثب اػتفبد ٜاص اثضاس Power BI

28

َّش تجاری
Business Intelligence
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عٌَاى دٍرُ ّای علَم دادُ

Data Science

هذت زهاى

ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی ث ٝصثبٖ R

35

تحّیُ آٔبسی ثشای ػّ ْٛداد ٜثب ٘شْ افضاس SPSS

20

ػلَم دادُ
Data Science
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هذت زهاى

عٌَاى دٍرُ ّای شبکِ ٍ سخت افسار

30

+Network

42

Installing and Configuring Windows 10

51

installation, storage and computer with windows server 2016 (70-740)

60

Administering Windows server 2012 R2 exam 70-411

54

networking with windows server 2016

60

CCNA(R&S)

51

Hardware

36

OS

42

LINUX + (I)

Network & Hardware

ضثکِ ٍ سخت افشار
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Network & Hardware

هذت زهاى

SQL عٌَاى دٍرُ ّای

44

MS SQL Server 2016 بی اعالػبتی دس ٔحیظٞػبصی ثب٘هٜ پیبدٚ صؽ عشاحیٛٔ آٜسٚد

36

SQL SERVER 2016 یؼی دسٛ٘ ئشیٛصؽ وٛٔ آٜسٚد

36

T-SQL Programming 2016 صؽٛٔ آٜسٚد

72

Administration of SQL Server 2016 صؽٛٔ آٜسٚد

72

Business Intelligence using SSAS 2016 (Data Warehousing , OLAP, SSIS &
ETL, Data Mining, Presentation)

15

SQL Server Query Tuning and Optimization

36

Microsoft SQL Server Reporting Services 2016

SQL Server

ُپایگاُ داد
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SQL Server

خدماتآمــوزشی

پردیـسنیــکان
ارائِ هذرک هؼتثز

تیوِ تضویي یادگیزی

هؼزفی تِ تاسار کار

1

خذهات

2

3
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ارائِ هذرک هعتبر با ّوکاری سازهاى فٌی ٍ حرفِ ای کشَر

مدارکقابلارائه
آٔٛصؿٍب ٜپشدیغ ٘یىبٖ ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشف ٝای وـٛس ،الذاْ ث ٝثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی وبسثشدی تخللی ٟٔٙذػی ٕ٘ٛد ٚ ٜپغ
اص پبیبٖ دٚس ٜثٔ ٝذػٛیٗ ٔذسن ٔؼتجش  ٚثیٗ إِّّی ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشف ٝای اػغب ٔی وٙذ.
ػال ٜٚثش ٔذسن ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشف ٝایٌٛ ،اٞیٙبٔ ٝی حضٛس دس دٚس ٜپغ اص پبیبٖ ٞش دٚس ٜث ٝؿشوت وٙٙذٌب٘ی وٛٔ ٝفك ث ٝلجِٛی دس
آصٔ ٖٛپبیب٘ی دٚسٔ ٜی ؿ٘ٛذ اػغب ٔی ٌشدد.
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بیوِ تضویي یادگیری
هشیت اهکاى ضزکت هجذد در دٍرُ ّا

بیوِ تضویي یادگیری
ها در آهَسضـگاُ پزدیس ًیـکاى تِ ایي هَضَع اضزاف دارین کِ حتی در تْتزیي ضزایظ ٍ تا ٍجَد آهادُ تزیي داًطجَیاى هوکي
است یادگیـزی کاهل در عَل دٍرُ حاصل ًگزدد .تِ ػالٍُ تا گـذر سهاى تسیـاری اس آهَختـِ ّا هی تـَاًذ تِ دسـت فزاهَضـی
سپزدُ ضًَذ .تا تَجِ تِ تؼْـذ آکـادهی تِ ایجاد ضـزایظ هغلَب تزای یادگیـزی کاهل هغالة تَسظ ضـزکت کٌٌذگاى ،ایي هشیت

ّر دٍرُ ایّ ،ر زهاى ،رایگاى

تزای دٍرُ ّا در ًظز گزفتِ ضذُ تا یک دٍرُ کَتاُ هذت تِ یک یادگیزی دائوی تثذیل گزدد.

تذیي هٌظـَر ضزکت کٌٌذگاى در دٍرُ ّای ػوـَهی آکـادهی هی تـَاًٌذ تـزای ّز چٌـذ تار دیـگز ٍ تِ عَر رایـگاى در ّواى دٍرُ
ضزکت ًوایٌذ.

شرایطشرکتمجدد
 -1ایي هشیت صزفا هزتَط تِ ضزکت کٌٌذگاى در دٍرُ ّای کَتاُ هذت آکادهی تَدُ ٍ ضاهل ضزکت کٌٌذگاى دٍرُ ّای در هحل ،دٍرُ ّای
تحصیالت تکویلی ٍ یا دٍرُ ّای کِ تِ صَرت هطتزک تا هَسسات خارجی تزگشار هی ضَد ًوی گزدد.
 -2حضَر هجذد در دٍرُ صزفا تزای ضخص ضزکت کٌٌذُ اصلی اهکاى پذیز تَدُ ٍ جْت ثثت ًام هجذد در دٍرُ ارسال تصَیز گَاّیٌاهِ دٍرُ

اصلی تِ ًام فزد هتقاضی ٍ ارائِ کارت ضٌاسایی هؼتثز جْت حضَر در کالس ضزٍری است.
 -3تزای ضزکت کٌٌذگاى در دٍرُ هجذد گَاّیٌاهِ هجشا صادر ًوی گزدد.
 -4در دٍرُ ّایی کِ آکادهی اس ضـزکت کٌٌذگاى آى در سهاى ّای استـزاحت ٍ ًاّار پذیزایی تِ ػول هی آٍرد ،حضَر هجذد در دٍرُ هَکَل تِ
پزداخت ّشیٌِ ًاّار ٍ پذیزایی تزای هذت سهاى دٍرُ هی تاضذ.
 -5هتقاضی حضَر هجذد در دٍرُ هی تـایست تغَر کاهل در دٍرُ ضزکت ًوایذ هگز آًکِ قثل اس ضزٍع دٍرُ تا ٍاحذ آهَسش تِ ًحَ دیگزی تفاّن

ًوَدُ تاضذ ٍ حضَر هقغؼی ٍی خللی در رًٍذ کلی دٍرُ تزای سایز ضزکت کٌٌذگاى ایجاد ًٌوایذ.
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هعرفی بِ بازار کار ( ارتباط با صٌعت)

ٕٟٔتشیٗ ٔأٔٛسیت آٔٛصؿٍب ٜپشدیغ ٘یىبٖ ،ایجبد پُ استجبعی ٔیبٖ دا٘ــجٛیبٖ  ٚفبسؽ اِتحلیالٖ جـٛیبی وبس ثب ؿـشوت ٞب  ٚكٙـبیغ
ٔختّف ٔی ثبؿذ ،چشاؤ ٝؼتمذ اػت حضٛس افشاد ثب اٍ٘یضٔ ٚ ٜبٞش ػجت حشوـت  ٚؿىٛفبیی كٙؼت ٔی ٌشدد .آٔٛصؿٍب ٜپشدیغ ٘یــىبٖ
ثبتٛج ٝث ٝاستجبعبت ٌؼتشد ٜخٛد  ٚأضبء تفب٘ ٓٞبٔٞ ٝبی ٔتؼذد ٕٞىبسی ثب ؿشوت ٞب  ٚػبصٔبٖ ٞبی ثضسي وـٛس ،ػؼی ٕ٘ٛد ٜاػت تب ثب
ٔؼشفی دا٘ـجٛیبٖ ٔبٞش  ٚثب اٍ٘یضٌ ٜبْ ثضسٌی دس جٟت دػتیبثی ث ٝایٗ ٞذف ثشداسد.

ارتثاط تا صٌؼت – رسالت آهَسضگاُ پزدیس ًیکاى کاّص ضکاف هیاى داًص ٍ صٌؼت
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لیست تزخی اس ضزکت ّای عزف قزارداد
ؿشوت فٛالد ػیشجبٖ ایشا٘یبٖ (ػیؼى)ٛ
ػبصٔبٖ كٙبیغ دفبع
دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی
پظٞٚـىذ ٜسً٘  ٚپّیٕش دا٘ـٍب ٜأیشوجیش

ؿشوت ا٘تمبَ ٌبص ایشاٖ
ٔٛػؼ ٝفشٍٙٞی  ٚاعالع سػب٘ی تجیبٖ
لیست تزخی اس هطتزیاى پزدیس ًیکاى:

ؿشوت پبفىٛ
ؿشوت ػبیپب آریٗ
كٙبیغ ؿیش ایشاٖ (پٍب)ٜ
أذاد خٛدس ٚایشاٖ
ؿشوت ثبصسػی ٟٔٙذػی  ٚكٙؼتی ایشاٖ
آسٔبٖ ٔٛتٛس اسي
... ٚ
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سازهاى صٌایع دفاع
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