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 تعالی بسمه

 

 

 مقدمه

روز و همگام با نیاز صنعت یکی از ملزومات توسعه کشور است. در این راستا، شرکت توسعه  استفاده از ابزارهای به

را در دستور کار خود قرار داده است.  AVLافزارهای تخصصی  ( آموزش نرمTUVPRفناوری پارس رایزن )

 شود: دسته تقسیم می 2به  AVLافزارهای  خدمات قابل ارائه در بخش نرم

 ای و کاربردی خدمات پروژه 

 افزاری خدمات نرم 

 ها در شکل زیر ارائه شده است. زنجیره این فعالیت

 

 
 

 خدمات مشتریان

خدمات مرتبط با 
 نرم افزارها

 آموزش های عمومی
 و تخصصی

 دوره های
 کارشناسی

سمینارهای فناورانه 
(Tech Day) 

خدمات مرتبط با 
 پروژه ها

 آموزش در محل

-همکاری فنی
 مهندسی

 پروژه های
 تحقیق و توسعه
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ای  از استتانداردهای آموزشتی و فرفته   بوده و  AVLزیرنظر گروه  TUVPRتمامی خدمات قابل ارائه توسط شرکت 

تماس فاصتل   training@tuvpr.comبا ایمیل مند هستند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر  بهره AVLگروه 

 فرمایید.

 

 ها خدمات مرتبط با پروژه

افزارهتا در ایتن    های مهندسی مرتبط با نترم  اص( و مشاورههایی مانند آموزش در محل )برای اجرای پروژه خ فعالیت

 تماس فاصل فرمایید.شرکت با بخش قرار دارند که برای اطالع از نحوه همکاری 

 

 افزارها خدمات مرتبط با نرم

های کارشناسی از خدمات قابل ارائه در این بخش هستتند کته در    و برگزاری دوره AVLافزارهای گروه  آموزش نرم

 ادامه به جزئیات هر یک از آنها پرداخته شده است.

 افزارها نرم آموزش

اند و مبافت    طرافی شده AVLهایی استاندارد هستند که توسط گروه  افزارها، دوره های آموزشی مربوط به نرم دوره

ها به صورت گروهی و در محل شرکت برگزار شده و در پایان دوره به کستانی   این دوره گیرند. میمتعددی را در بر 

هتا   منظتور رافتتی کتار، تعرفته دوره     که دوره را با موفقیت به اتمام برسانند گواهینامه آموزشی اعطا خواهد شتد. بته  

 اسبه خواهد بود. صورت ساالنه اعالم شده و بر اساس تعداد روز، برای هر دوره قابل مح به

 هزار تومان 222روز: نفر/به ازای هر  هزینه برگزاری دوره -

 تخفیفات -

o  22: دانشجوییتخفیف% 

o 02شرکتی:  -فر ن 3نام همزمان  تخفیف در صورت ثبت% 

o کنندگان در برنامه مشارکت مشارکت ( های دانشگاهیUPPمطابق با تخفیف اعالمی در توافقنامه :) 

 و اسکان آمد و رفتهزینه هزار تومان +  022: اعزام مدرس به ازای هر نفر/روزهزینه  -

  

mailto:training@tuvpr.com
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 آموزشیهای  دوره

- AVL FIRE 

o  )روز( 3) –دوره پایه )عمومی 

o  )روز( 4) –دوره پایه )موتور 

o ESE Diesel (0.2 )روز 

o ESE Aftertreatment (0.2 )روز 

o ESE Engine (3 )روز 

o ( 2.2موتور دوزمانه )روز 

- AVL BOOST 

o ( 3دوره پایه )روز 

o ( 0.2توربوشارژر )روز 

o Aftertreatment (2.2 )روز 

o ( 0.2موتور دوزمانه )روز 

o ( 0.2موتور وانکل )روز 

- AVL CRUISE 

o ( 3دوره پایه )روز 

o ( 0.2خودروهای الکتریکی و هیبرید )روز 

- AVL EXCITE 
o Designer 

 ( 3دوره پایه )روز 

o Piston & Rings 

 ( 3دوره پایه )روز 

o Power unit 

 ( 4دوره پایه )روز 

o Timing Drive 

 ( 3دوره پایه )روز 

 تماس فاصل فرمایید. TUVPRهای تخصصی دیگر، با بخش آموزش شرکت  در صورت نیاز به برگزاری دوره
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 کارشناسیهای  دوره

بترای افترادی طرافتی    د و نباشت  و خودرو متی های افتراق داخلی در زمینه موتورها برای تربیت کارشناس  ورهاین د

ساعت آموزشتی در نظتر    022طور میانگین  ها به . در این دورهفوزه خاص دارندیک که نیاز به تخصص در امد  شده

افزارهای مرتبط نیتز بته فترد آمتوزش داده خواهتد شتد. شترکت         آموزش مفاهیم، نرمعالوه بر شده است که گرفته 

TUVPR باشد که پس از نهایی شدن مرافل طرافی و تاییتد،   میوین زیر عناهای کارشناسی با  در فال طرافی دوره

 رسانی صورت خواهد گرفت.   از طریق وب سایت شرکت درباره آنها اطالع

 کارشناس تحلیل سیاالت و افتراق در موتورهای افتراق داخلی -

 ی خودروکارشناس تحلیل سیستم -

 الکتریکیهای خودروهای هیبرید و  کارشناس طرافی و تحلیل سیستم -

 موتورهای افتراق داخلیدر  و خستگی NVH، ای کارشناس تحلیل سازه -

 و ... -


