
مرکز آموزش های کوتاه مدت تخصصی کاربردی

دانشگاه آزاد تهران غرب



:اهداف

و توسعه آموزش در سطح جامعهتعمیم •

نیاز سنجی و طراحی آموزش های مورد نیاز صنعت و جامعه•

آموزش های مهارت محور توانمندسازی و دانش افزا•

ارائه مشاوره های تخصصی و آموزش های مدیریتی•

بهره گیری از توان علمی و تجربی اساتید و متخصصین و مدیران ارشد صنعت•

آموزش تکمیلی دانش آموختگان دانشگاه ها جهت ورود به بازار کسب و کار•

آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی سازمان ها•

تجاری سازی قابلیت های آموزشی دانشگاه با هدف خلق ثروت و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان•



مرکز آموزش ها

دپارتمان زبان های 
خارجه

دپارتمان مشاوره و 
روانشناسی 

دپارتمان نظام 
مهندسی

دپارتمان مدرسه 
اثیر

دپارتمان هوش و 
بینایی ماشین

دپارتمان مهندسی 
صنایع

دپارتمان هنر و 
معماری

دپارتمان گردشگری 
و هتلداری

دپارتمان مالی

دپارتمان مدیریت

دپارتمان فناوری 
های نرم



:سازمان های مختلفبا نامه ها و قراردادهای همکاری تفاهم 

تهرانبرگزاری دوره های بازآموزی حرفه ای مهندسی ساختمان از سازمان نظام مهندسی استان مجوز •

یننامه همکاری علمی، فناوری و قرارداد همکاری آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی کاربردی اتحادیه کشوری سوخت های جایگزتفاهم •

نامه علمی و پژوهشی و قرارداد همکاری و مشارکت در ارائه خدمات آموزشی شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی فن آوران سیراف تفاهم •
(در حوزه های مدیریت کسب کار صنعت دریایی و دریانوردی، و ، برگزاری دوره های )

، برگزاری دوره های )همکاری و مشارکت  در ارائه خدمات آموزشی گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا قرارداد •

(در صنعت رستوران، غذا و نوشیدنی، و 

گردشگری و صنایع دستی نامه و قرارداد همکاری آموزشی با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و برگزاری دوره تفاهم •

(در دست اقدام)

(ایمیدرو)همکاری آموزشی و برگزاری  دوره های مورد نیاز سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران قرارداد •

نامه و قرارداد همکاری در ارائه خدمات آموزشی کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمیتفاهم •

نامه و قرارداد همکاری آموزشی با مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی فاهم ت•

شرکت مهر گستر غربنامه و قرارداد همکاری آموزشی با تفاهم •













:دوره های برگزار شده برای سازمان نظام مهندسی ساختمان





:ثبت نامدوره های در حال











.متشکرم


