ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ
ﻫﺎی ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﻮزش
ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﻣﺰاﯾﺎ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری
دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آن اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻏﺮﺣﻀﻮری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻢ
آﻣﻮزش آﻓﻼﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ
در ﻧﻤﺎﺗﮏ ﻫﺮ ﺳﻪ روش آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -1آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻧﻤﺎﺗﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آﻣﻮزش ﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و درک آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞ  PDFﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت و اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و داﻧﻠﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ روش آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده و وارد
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺪودی را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ورود ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ..
 -2آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻢ
در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﺗﮏ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﭘﺲ
از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺮار دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ،آزﻣﻮن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ،ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ،ﺳﯽ ان ﺳﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و
ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻠﯽ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ

 -3آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش
در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ،ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ،
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ از آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در ﯾﮏ روز و
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﮐﻼس ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎﺳﺖ،
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻨﺰل ،از ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎر ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی اﺳﺘﺎد را ﻣﺮور
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ
دﻫﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت و رزوﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻤﺎﺗﮏ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارد و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ آﻣﻮزش آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮ
ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﺗﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  60روز ﺿﻤﺎﻧﺖ
دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻋﻮدت و ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﺑﺎ
ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن
آﻣﻮزش ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﭘﺮوژه دارﯾﻢ را ﻫﺮﮔﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ﻧﻤﺎﺗﮏ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرس ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪرس ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﯽ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺟﺰو آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮای ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺎزار ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﮐﺎﻣﻼ

ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن دارد ،ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﮐﺎﺑﺮدی و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻬﺎرﺗﯽ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
دارد ،در ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺎز داد ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ
اﻣﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮری ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ در

ﻧﻤﺎﺗﮏ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ،
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه
اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ،ﮐﺪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ،
اﻧﮑﺮﯾﻮﻟﺖ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﻮاع روش ﺗﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ
ﭘﺮﯾﻤﺎورا
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﭘﺮوژه ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﺮوژه و ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﯿﺮی
ﺳﯽ ان ﺳﯽ
اﺟﺰای دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ان ﺳﯽ ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ،اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺷﮑﺎری و
ﺗﺮاﺷﮑﺎری ،ﺑﺮش ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﻧﻮاع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزی ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ،اﻧﻮاع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻓﺮآﯾﻨﺪی ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ
اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ،اﻧﻮاع ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺸﺪار ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪاری اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮه
ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺪرت ،اﻧﻮاع راه اﻧﺪازی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ،
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮردﮔﯽ و روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی ،روش ﻫﺎی
ﺗﺴﺖ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻏﯿﺮه

در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
ﺗﻌﻤﯿﺮات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ – ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ – ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات – ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی
ﺣﺮارﺗﯽ – ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ – اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ – دراﯾﻮ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرن – ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ – زﺑﺎن ﺻﻨﻌﺖ –
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ – ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ – آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب – اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن زﯾﻤﻨﺲ – ﭘﻤﭗ
ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ – اﺑﺰار دﻗﯿﻖ – اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ – اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ – ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻤﺎﺗﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

