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 مدير محترم آموزشگاه مکانیک
باسالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

 به شرح جدول ذیل جهت اجرا ارسال می گردد  مکانیک رشته مربوط به حرفه های   0921, بدینوسیله شهریه مصوب سال  احتراما       

 کد استاندارد حرفه
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی

ساعت 

 کارورزی
  )ريال( شهريه جمع

 openfoam 7223-41-027-1 60 40 - 100 3,450,000ل جریان ومدلسازی های صنعتی به کمک نرم افزارتحلی

 MATLAB 0-32/30/1/1 26 44 - 80 3,300,000افزارمسایل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرمو حلطراحی

 CATIA 2144/13 15 45 - 60 3,000,000طراحی سطوح پیشرفته با 

 Solid Works 89121 10 20 - 30 3,650,000و قالب سازی اولیه با طراحی سطوح 

 Auto pipe 0-24/10/1/1/6 15 45 - 60 5,300,000طراحی و انالیز پایپینگ با نرم افزار 

 3,000,000 27 - 21 6 2144/24 4سطح  ANSYSطراحی و تحلیل و مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله 

 Mechanical Desktop 89303 7 23 - 30 3,500,000ته طراحی و مدلسازی پیشرف

 Solid Work 89365 20 40 - 60 3,200,000طراحی و مدلسازی پیشرفته با 

 ADAMS 0-32/23/1/1 30 120 - 165 4,300,000کار با نرم افزار 

 POWER MILL 3118-41-003-2 30 60 - 90 3,000,000ماشینکاری توسط نرم افزار 

 5,000,000 220 - 136 84 32/13/2/1-0 * 3درجه  Mechanical Desktopکاربر 

 CATIA 0-24/28/1/2 32 60 - 92 3,900,000کارور 

 MASTER CAM   0-32/15/1/1 12 36 - 48 3,000,000کارور 

 SOLID WORKS    0-32/17/1/1 30 70 - 100 3,700,000کارور

 2,000,000 144 - 91 53 32/18/1/3-0 نقشه خوان صنعتی

 5,400,000 480 - 256 224 32/97/1/3-0 نقشه کش و طراح به کمک رایانه  *

 CATIA   311830410010001 20 230 - 250 3,900,000نقشه کش و طراح صنعتی با 

 8,500,000 720 - 542 178 32/12/1/3-0 4نقشه کشی صنعتی درجه 

 9,000,000 811 - 606 205 32/12/2/3-0 * 3نقشه کشی صنعتی درجه 
 

 نکات ضروری: 

 دریافت هرگونه وجــه اضافی از كارآموزان  تحت هر عنوان اكیداً ممنوع می باشد . :0توجه 

 نام نموده باشند  ثبت01/0/0921: نرخ شهریه های جدید شامل كارآموزانی میباشد كه ازتاریخ 9توجه 

 النات آموزشگاه در طول سال الزامی می باشد : نصب این فرم برای اطالع كارآموزان در تابلو اع 9توجه 

 . (   نیز به عهده كارآموزان میباشد ,آزمون و هزینه صدورگواهینامهمشاوره)ثبت نام درپورتال,: عالوه بر شهریه، هزینه های  1توجه 

 :  : مبالغ به ریال میباشد .5توجه 
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