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 Solid workطراحي با نرم افزار 

 آشنايي با اصول نقشه كشي و نقشه خواني صنعتي

 نماگيري از قطعات

 و طراحي قطعات در محيط دوبعدي sketchآشنايي با محيط 
 Featureمدلسازي سه بعدي قطعات صنعتي و آشنايي با فرامين 
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 plc 300-s7کارور 

 

 plclsپيکر بندي و تنظيمات سخت افزار 

 plclsبرنامه نويسي با دستورهاي منطقي 

 plclsبرنامه نويسي با دستور تايمرهاي 

 مبدل هاي فرمت اعداد به يکديگرف  vatنحوه ي ايجاد جدول 

 vatكردن با استفاده از  forceنحوه ي 

 status bitsدستورات ، program controlدستورات 
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 شمع سازي

 توانايي آماده كردن مواد اصلي سازنده شمع

 درست كردن شمع اكليليف درست كردن شمع هاي رنگي

 درست كردن شمع معطر،  درست كردن شمع وارمر
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Catia 

 نقشه خواني صنعتيشنايي با اصول نقشه كشي و آ

 PARTسه بعدي قطعات صنعتي و اشنايي با فرامين مدلسازي

 و طراحي قطعات در محيط دوبعدي sketchشنايي با محيط آ

 

جستجو، بازيابي و ارزيابي )مهارت هاي سواد اطالعاتي  5

 (منابع اطالعاتي

 

 مفهوم سواد اطالعاتي و چيستي آن و ضرورت آشنايي با استانداردهاي سواد

 اطالعاتي

 تاريخچه پيدايش سواد اطالعاتي

شامل آشنايي با فرايند عملي اطالع يابي، جستجو، ) آموزش سواد اطالعاتي 

 (دسترسي، ارزيابي و استفاده از اطالعات

و نحوه تشکيل يك پروژه در محيط نرم افزار  ETAPآشنايي با نرم افزار  ETAPطراحي شبكه هاي الكتريكي با نرم افزار  6
ETAP  آشنايي با نحوه انتخاب مشخصات تجهيزات سيستم قدرت در نرم ،

، مروري بر مطالعات سيستم قدرت ، اجراي مطالعات سيستم  ETAPافزار 

 آزمون و پروژه ، ETAPقدرت با نرم افزار 

ا قطعات و كاربردهاي آنها ، آشنايي با سيستم هاي خورشيدي ف آشنايي ب Pvsystآموزش طراحي نیروگاه فتوولتائیک با نرم افزار 7
 PVCطراحي و بهره برداري سيستم هاي خورشيدي ، شبيه سازي با 

آموزش محاسبه بارهاي حرارتي و برودتي با نرم افزار  8

Carrier Hap 

آشنايي با تجهيزات تهويه مطبوع ، كليات محاسبات بارهاي حرارتي و برودتي ، 

، معرفي و كار با  weatherپنجره اصلي نرم افزار ، معرفي و كار با بخش 

، معرفي و كار با بخش سيستم ، كتابخانه هاي مقدماتي نرم   Spacesبخش 

 افزار ، گزارش گيري

 ل در دماي پايین آموزش مقدماتي رشد بلور از محلو 9

 

 پايين دماي در محلول بلور از رشد علم با آشنايي

 KH2PO4  بلور رشد

 پايين دماي در محلول از بلور رشد نحوه با آشنايي

 ايکس اشعه از استفاده با يافته رشد بلور يابي مشخصه 

 و بندي جمع  پايين دماي در محلول از ر بلو رشد فرايند يك مقدمات انجام

 گيري نتيجه



 مباني و تعاريف                                                                              وهشژآشنايي با مباني پ 10

 اعتبار سنجي مجالت علمي

 انتخاب موضوع پژوهشي 
 مقاله نويسي

 tecplotآموزش نرم افزار  11

 

 افزار نرم عرفيم

  داده معرفي يوهش

 نمودار  رسم و خروجي

 مختلف نمودارهاي تحليل

تفسیر مشاهدات ماکروسكوپیک عارضه هاي بیماري  12

 باکتريايي در کالبدگشايي نشخوارکنندگان 

 

 شنايي با عارضه هاي ماكروسکوپيك در بافت كليه و ريه آ
 شنايي با عارضه هاي ماكروسکوپيك در بافت پوست و دستگاه گوارشآ

ايتون پآشنايي با مفاهيم اوليه برنامه نويسي آشنايي با زبان برنامه نويسي  پايتونزبان برنامه نويسي  13
. مفهوم متغير و انواع متغيرها در زبان برنامه نويسي  Anacondaآشنايي با 

 پايتون

 ورودي خروجي ها در پايتون آشنايي با آرايه و ليست

 tupleكار با رشته ها و 

 عبارات شرطي

 حلقه هاي تکرار

 تعريف تابع و استفاده از توابع

معرفي ماژول هاي پايتون و آشنايي با ماژول هاي 
Matplotlib,numpy,random 

 نردماتي زبان برنامه نويسي فرتقآموزش م 14

 

 آشنايي با نرم افزار و نحوه نصب 

 سينتکسهاي برنامه و  WORKSPACEمعرفي محيط 

 سابروتين و توابع 

 الگوريتم برنامه نويسي

 نمايش خروجيهاي برنامه با تکپالت

 آموزش مقدماتي نرم افزار کتیا و کامپوزر 15

 

                               آشنايي با نرم افزار كتيا و نحوه نصب                             

                               در كتيا                             part designمعرفي محيط 

  generative shape designمعرفي محيط 

 piping & Tubingمعرفي محيط 

           مايش خروجيها در نرم افزار كامپوزرن

 خون شناسي و بيوشيمي باليني دامپزشکي    به روش دستي و اتوماتیک  CBCروش انجام آزمايشات  16

 بيوشيمي عمومي                                             

             فيزيولوژي

 تدريس اصطالحات و تعابير مجامالت و آشنائي ها      آموزش لهجه عراقي 17
 تدريس تعابير و اصطالحات براي زيارت عتبات مقدس -

 تدريس تعابير و اصطالحات براي استفاده در هتل و مسافرخانه ها   -

 آشنايي با تعابير و اصطالحات مورد استفاده در بازار -

آشنائي با ضرب المثل هاي عراقي و كاربرد آنها و كلمات و اصطالحات  -

 پركاربرد
 آشنائي با تعابير و اصطالحات عمومي  -

 تحليل خطبه جهاد                                      تحلیل صرفي نحوي متون عربي 18

 تحليل خطبه شقشقيه                                           

 تحليل خطبه متقين                                           
 تحليل نامه امام علي)ع( به مالك اشتر 

 تحليل نامه امام علي )ع( به امام حسن )ع(

 برخي از كلمات قصار نهج البالغه تحليل

 هاي پژوهش كيفي پارادايم روش هاي کیفي در علوم اجتماعي 19

 تنظيم و نگارش پروپزال كيفي 

 هاي پژوهش كيفي روش



 هاي كيفي ابزارهاي گردآوري داده

 هاي كيفي تحليل داده

 هاي كيفي اعتباريابي داده

 تمرين و اجراي عملياتي يك طرح تحقيقاتي كيفي 

 End Noteآشنايي با مباحث نظري انواع روش هاي رفرنس دهي و نرم افزار  End Noteآشنايي با نرم افزار رفرنس دهي  20

 در پايان نامه                                                                       
                                                                            End Noteروش هاي مختلف درج رفرنس با نرم افزار 

 جلسه                                                                          2آموزش عملي و حل تمرين طي 

 آموزش مفاهيم مهندسي سطح ز سطح و پوشش هاروش هاي مشخصه يابي و آنالی 21

 اليه هاي نازک

 XPS، SIMS، FT-IR، GD-XRD آموزش تکنيك هاي مشخصه يابي
 (فرورونده نانو و AFMآموزش آناليزهاي نانو مکانيکي سطح و اليه ها )

 (PD و EISآموزش تحليل نتايج خوردگي پوشش ها و اليه هاي نازک )

 آناليزهاي فوق براي گزارش در مقاالت بين الملليآموزش تحليل نتايج 

 آشنايي با مکانيسم هاي فيزيولوژيکي گرم كردن آشنايي با انواع روش هاي گرم کردن در ورزشكاران 22
 آشنايي با گرم كردن هاي سنتي

 آشنايي با گرم كردن هاي نوين )پويا( 

                                                         RAMPاجراي گرم كردن 

 آشنايي با  نحوه اجراي تمرينات مقاومتي در ناحيه پايين تنه آشنايي با تمرينات مقاومتي و کار با دستگاه 23
 آشنايي با  نحوه اجراي تمرينات مقاومتي در ناحيه تنه

                                                           ناحيه باال تنهآشنايي با  نحوه اجراي تمرينات مقاومتي در 

 آشنايي با تمرينات مقاومتي ويژه كودكان و نوجوانان آشنايي با تمرينات مقاومتي براي کودکان و نوجوانان 24

 تمرينات ويژه دوران قبل از بلوغ

 تمرينات ويژه دوران بلوغ 
 بلوغ                                                             تمرينات ويژه دوران بعد از

 wordآشنايي با پاراگراف بندي در نرم افزار   Wordآشنايي با نرم افزار  25

 wordآشنايي با فهرست بندي در نرم افزار 

                                                                       wordآشنايي با سکشن بندي در نرم افزار 

 inventorبعدي بوسيله 2توانايي انجام كليات و مباني طراحي  inventorطراحي و مدلسازي با  26

  3D Bo9e featuresبه   2Dتوانايي انجام دستورات 

 Insert featuresتوانايي انجام دستورات سي دي به سي دي 

 Edit features توانايي چگونگي ويرايش دستورات 
 ها nork featuresتوانايي بکارگيري انواع 

 ايمني و بهداشت در محيط كار پیچ و مهره تراشي تخصصي 27

  ISO.DINتراشيدن پيچ و مهره ميلي متري 

 Whit Worthتراشيدن پيچ و مهره دنده مثلثي در سيستم 
 Whit Worthتراشيدن پيچ لوله در سيستم 

 ISO.DIN تراشيدن پيچ و مهره دنده ذوزنقه اي در نرم

 تراشيدن پيچ و مهره دنده مربعي ـ دنده اره اي ـ دنده گرد

 تراشيدن پيچ حلزون و چرخ حلزون

 معرفي انواع خودروهاي سايپا و اصول نگهداري آنها تكنولوژي خودرو 28
                                                                                                                                                    قدرت لدسيستم موعيب يابي و رفع عيب 

 عيب يابي و رفع عيب سيستم سوخت و جرقه

 عيب يابي و رفع عيب سيستم شارژ و الکتريکي خودرو

 و رفع عيب سيستم انتقال قدرت و تعليقعيب يابي 
 بررسي تفاوتهاي بين سيستم هاي يکسان در خودروهاي مختلف

 توانايي صحيح از نيروي انساني تكنیک هاي مديريت و رهبري 29

 توانايي نظارت نيروي انساني جهت باالبردن اثر بخشي

 رسترفتار د توانايي تغيير رفتارهاي غلط و نادرست كاركنان و جايگزيني آن با
 توانايي بکارگيري تکنينکهاي موثر رهبري در جهت افزايش بهره وري

توانايي مديريت و رهبري افراد به صورت گروهي به جاي مديريت و رهبري 

 فردي



 توانايي بکارگيري سبك هاي مختلف رهبري در سازمان

 توانايي استفاده از انواع قدرت و منابع آن در سازمان

 سازمان در شرايط بحرانيتوانايي رهبري 

 توانايي تعاريف و مفاهيم مديريت زمان 30
 تعيين اهداف

 الويت بندي فعاليت ها

 مديريت زمان شخصي ، بهبود كيفيت وقت

 مقابله با عوامل اصلي اتالف زمان
 مديريت و برنامه ريزي كارآمد زمان

 تفويض اختيار

 انجام مهارتهاي مديريت زمان

 رعايت اصول ايمني و بهداشت كار آسانسورتكنسین فني  31
 نقشه خواني انواع چاه آسانسور و الزامات چاه آسانسور استاندارد

 نصب ريل

 نصب درب طبقات

 آماده سازي چاه آسانسور
 نصب كابين و قاب وزنه تعادل

 نصب تجهيزات موتورخانه

 سيم بکسل ريزي

 راه اندازي وسايل برقي آسانسور
 آسانسورنصب درب هاي كابين 

 مونتاژ و نصب انواع تابلو فرمان و سيم كشي آسانسور

 نقشه خواني نقشه راه اندازي آسانسور

 استفاده از كاتالوگ سرويس و نگهداري

 آماده كردن مواد اصلي سازنده شمع ساخت شمع هاي ژله اي 32

 ذوب پارافين براي تهيه شمع

 آماده كردن و به عمل آوردن فيتيله

 پارافين ژله ايرنگ كردن 
 استفاده از تزيينات براي تهيه شمع

 سرد كردن پارافين مذاب

 تهيه انواع شمع هاي ژله اي

از شيمي و نفت -مواد محدودي كه تمام صنايع را كنترل مي كنند-كليات برخي پروژه هاي ساده و جذاب شیمیايي صنعتي 33
 گرفته تا عمران و مکانيك و حتي گازهاي جنگي

EDTA  كاربردهاي آن در صنايع مختلف، زيست، دامپزشکي و .... طرز ساخت

 آن

 دندريمرها و اهميت آنها در علوم، پزشکي، صنعت و طرز ساخت آنها
پاک كننده ها و -اسيدهاي چرب، الکلهاي چرب، آمينهاي چرب و كاربرد آنها

 طرز سنتز آنها

 اتيلن و كاربرد آن در صنايع مختلف

( و اهميت   … ,EO, En, DETA, TETA, TEPAمشتقات اتيلن )مثل 
 صنعتي آنها

 كليات نامه نگاري                                                                            مكاتبات و نامه نگاري تجارت بین الملل به زبان انگلیسي 34

 نامه ارجاع كاال

                                                                                                                              نامه دعوت به نمايشگاه                    

 نامه شکايت
 امه فرانشيزن

 Smartمدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار  35

pls3 

 سازي معادالت ساختاري و ويژگيهاي اوليه آن مدلمعرفي 

 زمينه هاي كاربردي آن در حوزه حسابداري، مالي و بازار سرمايه  

معرفي مختصري از نرم افزارهاي قابل استفاده براي مدل سازي معادالت 
 ساختاري 

و ويژگيهاي متمايز آن در مقايسه با  SmartPls3معرفي تفصيلي نرم افزار 

 ساير نرم افزارها



 سازي با استفاده از آن و مدل SmartPls3نرم افزار نحوه كار با 

 يابي با استفاده از اين نرم افزارشرح مختصري از فرايندهاي اصلي مدل

 توانايي تشخيص اجزا تشکيل دهنده رايانه C.N.Cکارور  36

 نرم افزارتوانايي بررسي ساختار 
 C.N.Cتوانايي راه اندازي ماشين 

 توانايي تعيين مراحل كار و ابزار مناسب جهت انجام آن

 MPIاز طريق سيستم  C.N.Cتوانايي برنامه دادن به ماشينهاي تراش و فرز 

 توانايي بکارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

 ماشين كاري سطوح پيچيده توسط عمليات هاي پنج محورهتوانايي  ماشینكاري پیشرفته در محیط کتیا 37

 توانايي انجام چگونگي پرداخت هوشمند سطوح

 هاي از پيش تعيين شده featureتوانايي 

 توانايي ماشين كاري هاي خاص
توانايي انجام چگونگي ماشين كاري بر حسب صافي سطح و چگونگي ماشين 

 كاري با عمق متغير

توانايي طراحي بلوک خام ، نقطه صفر قطعه كار ، عمل آفست گيري و تعريف  در کتیا فرزکاري و تراشكاري 38

 نوع ماشين در نرم افزار
 CNCتوانايي اعمال عملياتهاي خشن تراشي در فرز و تراش 

 CNCتوانايي طراحي عمليات هاي پرداخت كاري در ماشين تراش و فرز 

در كتيا ، آناليز محصول و براده چگونگي شبيه سازي حركت ابزار ، براده برداري 

 برداري و صافي سطح
 و انتقال آن به ماشين  G-CODEتوانايي استخراج 

39 SPSS  معرفي نرم افزارspss و نحوه ورود و تعريف درست داده ها در آن 

 مرور آمار توصيفي و انجام آن با نرم افزار

 مرور آمار استنباطي و انجام آن با نرم افزار
 تحليل روابط متغييرها و رگرسيونمرور 

 تحليل واريانس يك متغييره و چند متغييره با نرم افزار

 spssترسيم نمودارهاي مهم توزيعي در نرم افزار 

 آموزش مفاهيم مهندسي سطح روش هاي مشخصه يابي و آنالیز سطح و پوشش ها 40

 اليه هاي نازک
 XPS، SIMS، FT-IR، GD-XRD آموزش تکنيك هاي مشخصه يابي

 (فرورونده نانو و AFMآموزش آناليزهاي نانو مکانيکي سطح و اليه ها )

 (PD و EISآموزش تحليل نتايج خوردگي پوشش ها و اليه هاي نازک )

 آموزش تحليل نتايج آناليزهاي فوق براي گزارش در مقاالت بين المللي
 

 برند سازي شخصي 41

 

 سازي برند و برند

 آن  راهبردهاي و شخصي برند

 شخصي سازي برند در شخصي تواناييهاي تحليل

 ايفض در شخصي سازي برند با مقايسه در سنتي فضاي در سازي برند

 مجازي

 شخصي سازي برند در مجازي جوامع ابزارهاي با آشنايي

 مجازي جوامع در پركاربرد ابزار 10 معرفي

 مرحله درتوسعه برندسازي شخصي 10

 بوم شناسي برندسازي شخص

 بازار سرمايه 42

 

،  يهسرما يششامل انواع بازارها ، سود ، افزا يهبازار سرما يمباحث مقدمات

 مجامع شركتها و. . .

 شركتها يمال يبه صورتها ينگاه كل

 tse يتسا يبررس

 كدال  يتسا يبررس

  يگذار يهسرما يبه صندوق ها ينگاه

 يکال                                                                           تکن يلبه تحل ينگاه مقدمات



 تبيين كوير و بيابان هاي ايران راهنمايي گردشگران کوير و بیابان 43

 معرفي پديده ها و جاذبه هاي كويري ايران

 استقرار و زنده ماندن در كوير

 اجراي تورهاي كوير و بيابان

 پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيکي در محيط كار الزامات سالمت و بهداشت ايمني در محیط کاررعايت  44

 پيشگيري از عوامل زيان آور شيميايي در محيط كار

 پيشگيري از عوامل زيان آور بيولوژيکي در محيط كار

 پيشگيري از عوامل زيان آور روحي و رواني در محيط كار

 كاررعايت ارگونومي در محيط 

 استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار

 پيش بيني و پيشگيري از خطرات
 كمك هاي اوليه

 اطفاي حريق

 رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار

  آشنايي كلي با مطالب دوره آموزشي تحلیل داده هاي آماري و طراحي آزمايش 45

 آشنايي با روش هاي تحليل داده هاي آماري

 افزار ميني تب معرفي نرم

 حل مثال عددي 

 آشنايي با روش هاي طراحي آزمون

 حل مثال هاي عددي

 يمرجع ده ياصول جستجو و نرم افزارها مقاله نويسي و روش پژوهش 46

 يسينگارش و مقاله نو هياول اصول

 پژوهشگران ياخالق نشر و شاخص ها ات،يو نشر مجالت

 رشيبا مراحل پذ ييمقاله و آشنا كي نيآنال ارسال

 مقاالت يداورنحوه 

 (يو نرم افزار يها )تئور شيآزما يطراح
 تهيه مستندات مربوط به مقاله نويسي

 بررسي آخرين مباحث روز دنيا در فرايند مقاله نويسي

 هياول ميبا مفاه ييشناآ ثبت اختراع داخلي و خارجي 47

 نگارش ثبت اختراع هياول اصول

 يابيو مراكز ارز يداور نحوه

 رشيبا مراحل پذ يياظهارنامه و آشنا كي نيآنال ارسال

 شده و نشده رشيپذ يمثال از اظهارنامه ها كي يبررس

 (يو نرم افزار يها )تئور شيآزما يطراح
 ثبت اختراع خارجي

 تاييده ثبت اختراع

 HTML (Fornt endآموزش برنامه نويسي وب فرانت اند ) 48

CSS 

Jscript 

 روش طراحي آزمايش  design expertطراحي آزمايشها به کمک نرم افزار  49

 فاكتوريل

 CCD,BBD  روش هاي 

 نحوه آناليز آزمايشگاه

 بهينه سازي ، طراحي آزمايش 

 نحوه رسم نمودارهاي طراحي آزمايش



 نحوه نگارش سمينارها روش پژوهش و آشنايي با پايگاه داده ها 50

هانحوه نگارش پايان نامه   

 آَشنايي با پايگاه هاي مهندسي شيمي و نفت

 اسخراج اطالعات مفيد از مقاله

 

 

 گروه آموزش هاي آزاد دانشگاه سمنان
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