دوره های تخصصی خانه هوشمند
توضیحات

ردیف

نام دوره

پیش نیاز

مبلغ

مدت دوره

روز هفته

ساعت

١

دوره معرفی خانه هوشمند

-

رایگان

یک ساعت و نیم

پنجشنبه

 ١۵الی ١۶:٣۰

٢

دوره آموزشی مبانی هوشمندسازی

کالس ردیف ١

 ٣۰.۰۰۰تومان

 ٣ساعت

پنجشنبه

٣

دوره آموزشی سخت افزار خانه هوشمند ١

کالس ردیف ٢

 ۸۰.۰۰۰تومان

 ۴ساعت

پنجشنبه

 ۹الی ١٣

٤

دوره آموزشی سخت افزار خانه هوشمند ٢

کالس ردیف ٣

 ١١۰.۰۰۰تومان

 ۶ساعت

پنجشنبه

 ۹الی ١۵

٥

دوره آموزشی نرم افزار خانه هوشمند ١

کالس ردیف ٢

 ١۰۰.۰۰۰تومان

 ۶ساعت

چهارشنبه

 ۹الی ١۶

آموزش كامل نرم افزار  TIS-BUSبه منظور برنامه دادن به قطعات هوشمند شامل
رله ها ،كلید های دیواری ،سنسور ها و ریموت كنترل ها

٦

دوره آموزشی نرم افزار خانه هوشمند ٢

کالس ردیف ۵

 ١١۰.۰۰۰تومان

 ۶ساعت

چهارشنبه

 ۹الی ١۶

آموزش موارد تكمیلی نرم افزار  TIS-BUSشامل برنامه نویسی منطق SMS ،و
ساخت دیتابیس اپلیكیشن های  iOSو Android

۷

بسته آموزشی طالیی خانه هوشمند

-

 ٣۵۰.۰۰۰تومان

-

-

-

 .١آشنایی با خانه هوشمند و تفاوت آن با BMS
 .٢آشنایی با قابلیت ها و امكانات سیستم هوشمند
 .٣بازدید از شوروم تخصصی

 .١آشنایی با خانه هوشمند  /مکانیزه BMS /
 .٢آشنایی با تجهیزات هوشمند سازی
 ١۶:٣۰الی  .٣ ١۹:٣۰اصول سیم کشی هوشمند
 .۴برنامه نویسی سیستم DIY
 .۵ارایه مدرك آشنایی با مبانی هوشمند سازی

 .١آشنایی با تمامی قطعات هوشمند و کارایی ها
 .٢نحوه عملکرد و ورودی ها و خروجی های قطعات
 .٣نحوه نصب فیزیکی قطعات تابلویی
 .۴نحوه نصب فیزیکی قطعات رو کار
 .۵روشن کردن مجموعه هوشمند

 .١آشنایی با پیکر بندی تابلوی برق هوشمند
 .٢استانداردهای مربوط به تقسیم فاز
 .٣نحوه چیدمان داخلی تابلوی برق هوشمند
 .۴نحوه سیم کشی استاندارد تجهیزات تابلویی
 .۵ترمینال بندی های فیوز ها ،سرخطها ،تقسیم بار ،اضطراری و سنتی
 .۶آشنایی مختصر با نحوه اتصال ترانس و یو پی اس به تابلوی برق

شامل تمامی موارد  ١الی  ۶با تخفیف ویژه ( ٢۰%تخفیف روی جمع کل مبلغ
کالس ها لحاظ گردیده است).

سایر دوره ها

١

دوره آموزشی مهندسی و طراحی نقشه های
الکتریکال

 ٢۰۰.۰۰۰تومان

 ۸ساعت

جمعه

تماس بگیرید

 .١آشنایی با استاندارهای اجرایی برق
 .٢آشنایی با عالم و طرح نقشه های الکتریکال
 .٣معرفی و آموزش نقشه های اجرایی سیستم های روشنایی ،گرمایش و
سرمایش ،هوشمند ،آیفون تصویری ،دوربین مداربسته ،آنتن مرکزی ،تلفن ،پرده و
کرکره و درب برقی ،اعالم حریق ،سیستم های صوتی فراگیر و حرفه ای،
جانمایی تابلوهای برق ،شبکه وایرلس داخلی و آسانسور
 .۴نحوه انتخاب مقطع و تعداد سیم ها و کابل ها

٢

دوره آموزشی پیاده سازی نقشه های برق در اتوکد

 ١۵۰.۰۰۰تومان

 ۸ساعت

جمعه

تماس بگیرید

 .١آشنایی با فضای اتوکد
 .٢آشنایی با نحوه استفاده از فضای تغییرات در اتوکد
 .٣استانداردهای الکتریکال در اتوکد
 .۴نحوه پیکر بندی مجموعه نقشه های برق از اولیه تا نهایی

٣

دوره آموزشی Network+

 ١۵۰.۰۰۰تومان

 ٣۰ساعت

جمعه

تماس بگیرید

با ارایه مدرك پایان دوره

٤

دوره آموزشی CCNA

 ۴۵۰.۰۰۰تومان

 ۴۰ساعت

جمعه

تماس بگیرید

با ارایه مدرك پایان دوره

توضیحات و نکات تکمیلی در خصوص دوره ها
 -١در پایان هر دوره بجز کالس "دوره معرفی خانه هوشمند" (ردیف  )١آزمون بعمل می آید و پس از قبولی در آزمون ،گواهینامه پایان دوره آن کالس از طرف گروه  S.O.Sبرای شخص صادر میگردد.
 -٢ارائه کد عضویت در گروه  S.O.Sبا شرکت در هر یک از دوره ها
 -٣عضویت ویژه ی گروه با شرکت در دوره ی آموزشی بسته طالیی
 -۴دوره ها بصورت گروهی با حضور (حداقل) ۵نفر تا (حداکثر) ١۰نفر برگزار می گردد.
 -۵تخفیف ویژه با رزرو گروهی دوره ها (در حد ظرفیت مجاز) [جهت آگاهی از جزییات با ما تماس بگیرید].
 -۶در صورت تمایل به برگزاری خصوصی هر یک از دوره ها با ما در ارتباط باشید.
لینک سایت جهت ثبت نام

http://sostech.ir/index.php/training-courses/enroll

آدرس :لواسان  -بلوار امام خمینی  -نرسیده به میدان بسیج (ناران)  -ساختمان ابن سینا  -طبقه اول

تلفن09128902855 \_/ 021-26549539 :

