
لیست دوره هاي آموزشی اتوماسیون صنعتی گروه بین المللی آلتونکو

سال 1394

شهریه (  ریال) مدت زمان دورهکد دورهنام دورهردیف

       ریال253,450,000 ساعت (4روز)SBA41سنسوریک و ابزار دقیق پایه1
       ریال253,950,000 ساعت (4روز)SAD42سنسوریک و ابزار دقیق پیشرفته2
       ریال154,550,000 ساعت (3روز)PAP11پنوماتیک کاربردي3
       ریال254,250,000 ساعت (4روز)PBA12پنوماتیک پایه4
       ریال253,950,000 ساعت (4روز)PAD13پنوماتیک پیشرفته5
       ریال254,800,000 ساعت (4روز)PEL14الکتروپنوماتیک6
       ریال155,350,000 ساعت (3روز)HAP31هیدرولیک کاربردي7
       ریال254,950,000 ساعت (4روز)HBA32هیدرولیک پایه8
       ریال255,800,000 ساعت (4روز)HAD33هیدرولیک پیشرفته9

       ریال255,650,000 ساعت (4روز)HEL34الکتروهیدرولیک10
       ریال154,400,000 ساعت (3روز)PLCCAP21 کاربردي 11
12PLC ICBA22(5روز) ریال324,850,000 ساعت       
13PLC IICIM23(5روز) ریال325,150,000 ساعت       
14PLC IIICAD24(5روز) ریال325,500,000 ساعت       
       ریال253,900,000 ساعت (4روز)INE51شبکه هاي صنعتی15
16(HMI) مانیتورینگ مقدماتیMHM61(4روز) ریال254,100,000 ساعت       
17(SCADA) مانیتورینگ پیشرفتهMSC62(4روز) ریال254,700,000 ساعت       
       ریال323,650,000 ساعت (5روز)DBA25درایو 18
       ریال486,800,000 ساعت (12روز)RBT81روباتیک19
    ریال16026,400,000 ساعت RBA71مکاترونیک 1 (6 دوره)20
    ریال13025,700,000 ساعتRAD72مکاترونیک 2 (5 دوره)21

آلتونکو ، نمایندگی رسمی و انحصاري  Air Work ایتالیا در ایران ، عراق و افغانستان
با ارائه Certificate معتبر بین المللی از CMO Group ایتالیا www.altonco.ir

:نام  ثبت
داوطلب حداقل  یک ماه قبل از شروع دوره می تواند انصراف دهد، در غیر این صورت . 1

.هزینه کالس کسر می گردد50%
براي هماهنگ نمودن نهایی جهت حضور در هر دوره، باید یک هفته قبل از شروع دوره . 2

.ثبت نام را قطعی نمود
هزینه دوره به عنوان %50در صورت عدم حضور افراد در دوره هاي ثبت نام شده ، . 3

.جریمه کسر می گردد
 3مشمول بند .(در صورت غیبت در روز اول ، متقاضی براي ادامه دوره پذیرفته نمی شود. 4

.)خواهد شد
: Certificateشرایط اخذ 

در طول دوره آموزشی) ساعت4(عدم غیبت بیش از حد مجاز. 1
.در طی دوره آموزشی)100از   60حداقل (کسب حداقل نمره قبولی. 2
براي پرسنل سازمان ها، با همراه داشتن فاکتور یا کپی فیش Certificateتحویل . 3

.بانکی به همراه معرفی نامه از شرکت متبوع،  میسر است
▲Certificateمعتبر بین المللی از ایتالیا

:هاي ویژه  سرویس
.امکان برگزاري دوره ها در مکان مورد نظر شرکت، دانشگاه یا موسسه ي طرف قرارداد. 1
)نفر  8حداقل تعداد شرکت کننده (  

، ایبوك، کاتالوگ و نرم افزارهاي مرتبط با دوره به صورت اعطاي جزوات آموزشی. 2
.رایگان

طرح مثال هاي کاربردي در پروسه هاي صنعتی و پژوهشی . 3
آموزش به صورت چند رسانه اي به همراه نمایش صدها اسالید آموزشی  .  4

:واجدین شرایط تخفیف 
درصد 10:  دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی . 1
درصد تخفیف 25تا ) سه نفر به باال ( حضور به صورت گروهی . 2
تخفیف ویژه براي سازمان ها ، شرکت ها ، کارخانجات و مراکز آموزش عالی. 3
درصد تخفیف 20): حداقل سه دوره(کارآموزي . 4


