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تواند  . داوطلب حداقل  یک ماه قبل از شروع دوره می1

%هزینه کالس کسر می 50انصراف دهد، در غیر این صورت 

 گردد.

. براي هماهنگ نمودن نهایی جهت حضور در هر دوره، باید 2

 یک هفته قبل از شروع دوره ثبت نام را قطعی نمود.

. در صورت عدم حضور افراد در دوره هاي ثبت نام شده ، 3

 %هزینه دوره به عنوان جریمه کسر می گردد.50

. در صورت غیبت در روز اول ، متقاضی براي ادامه دوره 4

خواهد شد.) 3پذیرفته نمی شود.(مشمول بند   

 

 

ساعـت) در طـول دوره          4. عدم غیبت بیش از حد مجاز(  1

 آموزشی

)در طی دوره    100از   60. کسب حداقل نمره قبولی(حداقل 2

 آموزشی.

براي پرسنل سازمان ها، با هـمـراه    Certificate. تحویل 3

داشتن فاکتور یا کپی فیش بانکی به همراه معرفی نـامـه از     

 شرکت متبوع،  میسر است.

▲Certificate معتبر بین المللی از ایتالیا 

 

 

. امکان برگزاري دوره ها در مکان مورد نظر شرکت، دانشگاه 1

 یا موسسه ي طرف قرارداد.

. اعطاي جزوات آموزشی، ایبوك، کاتالوگ و نرم افـزارهـاي    2

 مرتبط با دوره به صورت رایگان.

 . طرح مثال هاي کاربردي در پروسه هاي صنعتی و پژوهشی 3

آموزش به صورت چند رسانه اي به همراه نمایش صدهـا  .   4

 )Multi Mediaاسالید موزشی (

  ثبت نام 

  : Certificateشرایط اخذ 

 سرویس هاي ویژه :

 

 ساعت)15روز (3مدت دوره :        پیش نیاز: دیپلم                  

 

ساعـت) 25روز ( 4مدت دوره :                                           پیش نیاز: دیپلم  فنی 

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                                  PBA12پیش نیاز: 

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                                   PBA12پیش نیاز: 

 

 

 

ساعت)15روز (3مدت دوره :        پیش نیاز: دیپلم                  

 ساعت)32روز (5مدت دوره :                                          پیش نیاز: دیپلم  فنی 

  ساعت)32روز (5مدت دوره :                                                 CBA22پیش نیاز: 

  CAP21کد دوره:                                                          کاربردي  PLCنام دوره: 

  CBA22کد دوره:                                                                   PLC I نام دوره: 

  CIM23کد دوره:                                                                   PLC II نام دوره: 

  CAD24کد دوره:                                                              PLC III نام دوره: 

 PAP11کد دوره:                                                         کاربردي پنوماتیک نام دوره: 

 PBA12کد دوره:                                                                       پایه پنوماتیک نام دوره: 

 PAD13کد دوره:                                                        پیشرفته پنوماتیک نام دوره: 

 PEL14کد دوره:                                                                  الکتروپنوماتیک نام دوره: 

PLC 

 پنوماتیک



 

 ساعت)15روز (3مدت دوره :        پیش نیاز: دیپلم                  

 

ساعـت) 25روز ( 4مدت دوره :                                           پیش نیاز: دیپلم  فنی 

سـاعـت)  25روز (   4مدت دوره :                                       HBA32پیش نیاز: 

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                                 HBA32پیش نیاز: 

 

 

 

 

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                          پیش نیاز: دیپلم  فنی 

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                                 SBA41پیش نیاز: 

 

 

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                                  CBA23پیش نیاز: 

 

 HAP31کد دوره:                                                       هیدرولیک کاربردي نام دوره: 

 HBA32کد دوره:                                                                    هیدرولیک پایه نام دوره: 

 HAD33کد دوره:                                                     هیدرولیک پیشرفته نام دوره: 

 HEL34کد دوره:                                                               الکتروهیدرولیک نام دوره: 

 هیدرولیک

 سنسوریک و ابزار دقیق

 SBA41کد دوره:                        سنسوریک و ابزار دقیق پایه نام دوره: 

 SAD42کد دوره:                سنسوریک و ابزار دقیق پیشرفته نام دوره: 

 شبکه هاي صنعتی

 INE51کد دوره:                                                                        شبکه صنعتی نام دوره: 

 

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                                   CBA22پیش نیاز: 

                              

 ساعت)25روز (4مدت دوره :                                               MHM61پیش نیاز:  

           

 

 

 

PBA12 + PEL14 + HBA32 + SBA41 + 
CBA22 + CIM23 

 

     ساعت 160مدت دوره :                                                                 پیش نیاز: دیپلم  فنی 

 

 

SAD42 + INE51 + MHM61 + MSC62 + 
CAD24  

 

  ساعت 130مدت دوره :                                                                       RBA71پیش نیاز: 

             

 MHM61کد دوره:                                                مانیتورینگ مقدماتی نام دوره: 

 مانیتورینگ

 MSC62کد دوره:            )SCADA (مانیتورینگ پیشرفته نام دوره: 

 ( دوره هاي جامع ) مکاترونیک

 RBA71کد دوره:                                        دوره ) I    ) 6مکاترونیک  نام دوره: 

 RAD72کد دوره:                                    دوره ) II ) 5  مکاترونیک  نام دوره: 

 آلتونکو :

 اتوماسیون صنعتی-

 اتوماسیون اداري -

 اتوماسیون عمومی -

 اتوماسیون خانگی -

 اتوماسیون فروشگاهی -

 طراحی و تحلیل سازه ها و سیستم هاي مکانیکی -

 سیستم هاي پنوماتیک و هیدرولیک -

 آموزش دوره هاي صنعتی  -

 

 نمایندگی  رسمی و انحصاري  کمپانی هاي زیر در ایران:

 

 

 

 

 

 

www.altonco.ir 

ایتالیا  Air Work  

انگلستان    PCL  

ایتالیا  Aignep 

بلژیک       BCM Sensor 

 تامین تجهیزات ، راه حل بهینه ، طراحی ، اجرا و آموزش

 با آلتونکو قیمت ها و خدمات بهینه را تجربه کنید.

ایتالیا  TecnoFluid 


