
 

 

درآمد پر آموزشی های دوره   

 

 

برای یادگیری اگر به فکر ورود به بازار کسب و کار و کسب درآمد هستید، به دنبال تغییر شغل یا فعالیت در شغل دوم هستید، بهترین راه 

مطالب آموزشی تئوری و توانایی های فنی شرکت در کالس های آموزشی می باشد. شما می توانید به جای شاگردی کردن در کنار استاد 

شرکت کرده و در کوتاه مدت به درآمد باال برسید و موقعیت شغلی  دوره های آموزشی پر درآمد کاران ماهر و تکنسین های حرفه ای در

در بازار کار تثبیت کنید. در این مقاله با ما همراه باشید تا با دوره های آموزشی پر درآمد، مدت زمان برگزاری آن ها و توانایی خود را 

 :های کسب شده طی کالس آشنا شوید. دوره های آموزشی پر درآمد شامل موارد زیر است

 دوره های فنی برق .1

 دوره های تعمیراتی .2

 دوره های مهارتی .3

 مکانیکی دوره های .4

 دوره های فنی برق
تشکیل می شود، از مهم ترین  2و برق ساختمان درجه  1که در دو سطح برق ساختمان درجه  آموزش برق ساختمان کالس :برق ساختمان .1

می توانند مهارت های نقشه خوانی برق ساختمان، طراحی  2ت کننده در دوره برق ساختمان درجه دوره های فنی برق می باشد که افراد شرک

 

 چکیده مطلب :

 ما با مقاله این در هستید، دوم شغل در فعالیت یا شغل تغییر دنبال به هستید، درآمد کسب و کار و کسب بازار به ورود فکر به اگر

 .شوید آشنا کالس طی شده کسب های توانایی و ها آن برگزاری زمان مدت درآمد، پر آموزشی های دوره با تا باشید همراه
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پروژه های برق ساختمان، نصب انواع کلید، پریز، مهتابی، المپ و کار با تمام تجهیزات سیم کشی و عیب یابی برق ساختمان را یاد می 

ر کولر آبی و کولر گازی، نصب آیفون صوتی و تصویری، کار با سیستم های گیرند. در ادامه به نصب سیستم اعالم حریق، تشریح مدا

 .ساعت طول می کشد 45توزیع و انتقال شبکه قدرت پرداخته می شود. این کالس به مدت 

مان تبدیل شرکت کرده و به یک تکنسین ماهر برق ساخت 1پس از پایان یافتن این دوره، شما قادر خواهید بود در دوره برق ساختمان درجه 

شوید. بازار کار شغل برق ساختمان پر رونق و عالی می باشد. موقعیت های شغلی متفاوتی وجود دارد که می تواند کسب درآمد عالی را 

برای متخصصان این زمینه تضمین کند. نصب انواع دوربین مدار بسته آنالوگ و تحت شبکه، نصب دزدگیر اماکن و سیستم های امنیتی 

صب سیستم اعالم حریق متعارف و آدرس پذیر، راه اندازی تلفن سانترال کم ظرفیت، نصب و راه اندازی جک برقی، کرکره ساختمان، ن

برقی و نصب انواع اپراتور درب شیشه ای از فرصت های کاری در این حوزه محسوب می شود که افراد بسته به عالقه خود می توانند در 

استخدام شده یا به صورت شخصی، فعالیت خود را آغاز کنند. برای درک کامل مطالب تئوری و  ارگان های دولتی، شرکت های خصوصی

 .ساعت برگزار می شود 60آموزش های عملی این کالس به مدت 

آموزش  در صورت عالقه مندی به تاسیسات صنعتی و کار با تابلو برق های صنعتی فشار قوی در کارخانه ها، شرکت در دوره :برق صنعتی .2

را به شما پیشنهاد می کنیم. این شغل یکی از مشاغل فنی پر درآمد بوده که نیاز به سرمایه کمی برای راه اندازی دارد. مباحث  برق صنعتی

ابزار پیشرفته زیر نظر افراد متخصص و حرفه ای برگزار ساعت آموزش عملی در یک کارگاه مجهز به  45آموزشی برق صنعتی طی 

می شود. کارآموزان دوره پس از پایان یافتن طول دوره آموزشی با درک کامل الزامات قانونی و ایمنی در کار می توانند با شناسایی طیف 

ی الکتریکی بپردازند و در مرحله عیب یابی وسیعی از تجهیزات الکتریکی و صنعتی به آزمایش موتور، شیر برقی، کابل و انواع مدار ها

 .مدار فرمان و مدار قدرت در تجهیزات پیشرفته کارخانه ای به بهترین نحو عمل کنند

است که به علت عدم اشباع  ش هوشمند سازی ساختمانآموز یکی از نوین ترین دوره های مربوط به برق، کالس :هوشمند سازی ساختمان .3

در بازار کار، افراد متخصص در این زمینه می توانند با شرکت در کالس های صفر تا صد و عملی به درآمد عالی برسند. اساتید این دوره 

زی ساختمان ها با استفاده از برد ساعت آموزش تئوری و عملی، نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند سیمی و بی سیم، هوشمند سا 15طی 

 .آردوینو، پی ال سی لوگو، بهینه سازی سیستم های امنیتی، نظارتی و حفاظتی را در اختیار کارآموزان عالقه مند قرار می دهند

 بازار کار هوشمند سازی ساختمان

برد  د. می باش آموزش طراحی برد الکترونیک یکی از دوره های پول ساز در حوزه برق چه در داخل و چه در خارج از کشور، :طراحی برد .4

های الکتریکی را می توان در همه تجهیزات برقی مشاهده کرد. این جز که مهم ترین قطعه در لوازم الکترونیکی محسوب می شود باید 

توسط نرم افزار های تخصصی رشته برق مانند آلتیوم دیزاینر طراحی و سپس مورد استفاده قرار گیرد. در کالس طراحی برد کارآموزان 

به برنامه نویسی  SMD و DIP ساعته زیر نظر متخصصان مهندسی برق بر لحیم کاری، مونتاژ و دمونتاژ انواع قطعات 60طی یک دوره 

و ابزار های کاربردی تست و تعمیر مدار ها و بلوک های روی برد مسلط خواهند شد و قادر خواهند  ARM و AVR انواع میکروکنترلر های

 .شروع به کار کرده و با گرفتن پروژه های شخصی درآمد خود را افزایش دهندبود در مراکز تعمیر و طراحی برد 

ربات های مقدماتی و پیشرفته با قابلیت کار خودکار و برنامه ریزی توسط تجهیزات الکتریکی، برای کمک به کار انسان ها در  :رباتیک .5

 ات ها و انجام مراحل طراحی و ساخت آن ها الزم است در دورهصنایع ریز و درشت مورد استفاده قرار می گیرند. برای آشنایی با کار رب

را می توان به عنوان دوره های پر درآمد فنی در نظر گرفت که کارآموزان  1و درجه  2شرکت کنید. کالس رباتیک درجه  آموزش رباتیک

ساعت به طول می انجامد و پس از پایان کالس ها با داشتن توانایی طراحی ربات ها، ساخت و  45ن دوره ها به مدت شرکت کننده در ای

 .برنامه نویسی آن ها در مراکز دولتی و خصوصی شروع به کسب درآمد کنید

 دوره های تعمیراتی
شده است که ممکن است به دالیل گوناگون خراب شده و نیاز به  امروزه موبایل ها به یکی از نیاز های اساسی افراد تبدیل :تعمیرات موبایل .1

عیب یابی و تعمیر داشته باشد. از آن جایی که مشکالتی که در مدل های مختلف گوشی های هوشمند آیفون، سامسونگ، شیائومی و دیگر 

صورت نیاز تعویض قطعات معیوب می  برند های موجود در بازار نیازمند دانش تخصصی عیب یابی و تعمیر قطعات ریز و درشت و در

ساعته که  45در یک دوره  آموزش تعمیرات موبایل باشد، این حرفه را می توان پر سود ترین و پر درآمد ترین کالس معرفی کرد. کالس

ت تعمیر نرم افزار در کارگاه های عملی اختصاص داده شده است، برگزار می شود. بسیاری ساع 15ساعت به آموزش سخت افزار و  30

، از تعمیر کاران موبایل کار خود را با اجاره میز در مغازه های فروش و تعمیر موبایل آغاز کرده و پس از کسب درآمد و باال رفتن سرمایه

 .دمرکز اختصاصی تعمیرات موبایل خود را راه اندازی کنی
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 درآمد شغل تعمیرات موبایل

لوازم خانگی ریز و درشت مانند یخچال و فریزر معمولی و ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی،  :تعمیرات لوازم خانگی .2

ه برای راحت تر شدن کار منزل توسط تولید کنندگان داخلی مایکروویو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، سشوار، اتو، جارو برقی، پنکه و غیر

و خارجی تولید شده و عموم مردم از آن ها استفاده می کنند. به دلیل عملکرد پیچیده آن ها و هماهنگی بین قطعات در صورت وجود هر گونه 

به تعمیرات لوازم خانگی کمک بگیرید. به دلیل عیب دینامیکی و الکتریکی الزم است در اسرع وقت از تعمیرکاران و تکنسین های با تجر

قیمت باالی خرید لوازم منزل، اکثریت افراد تمایل دارند با پرداخت هزینه جزئی، به تعمیر و تعویض قطعات معیوب در لوازم خانگی 

ساعت کار عملی انجام می گیرد. با  80در آموزشگاه ها طرفداران زیادی داشته و در مدت  آموزش تعمیرات لوازم خانگی بپردازند. دوره

توجه به متعدد بودن فرصت های شغلی مربوط به تعمیر لوازم خانگی در موسسات خارجی و کارخانه ها تولید لوازم خانگی می توان بازار 

 .پس از شرکت در این دوره نتیجه گرفتکار عالی و کسب درآمد باال را 

 درآمد تعمیرات لوازم خانگی

لکتریکی و شماتیک مداری روی برد های الکتریکی مختلف عالقه مندید و دارای پیش زمینه خوبی اگر به خواندن نقشه های ا  :تعمیرات برد .2

ت و دانش عملی به درآمد شرکت کرده و پس از ارتقای مهار آموزش تعمیرات برد در مباحث برق و الکترونیک هستید، می توانید در کالس

ساعت آموزش پروژه محور و عملی قادر  60باال در حوزه تعمیر برد و تعویض قطعات خراب روی برد بپردازید. کارآموزان دوره طی 

عویض خواهند بود برد های معمولی و صنعتی را به طور صفر تا صد عیب یابی کرده و با استفاده از تجهیزات پیشرفته اقدام به تعمیر و ت

اجزای روی برد بپردازند. تعمیرات برد لوازم خانگی، تعمیر برد موبایل و تعمیر برد کولر گازی از فرصت های شغلی مرتبط با دوره 

 .تعمیرات برد می باشد که بازار کار پر رونقی دارد

ه های قدیمی هستیم. تنوع قطعات مکانیکی امروزه شاهد استفاده گسترده از پکیج های دیواری و زمینی به جای موتور خان :تعمیرات پکیج .3

آموزش  و اجزای الکتریکی در برند ها و مدل های پکیج باعث شده است عیب یابی و تعمیر پکیج ها به یک مسئله مهم تبدیل شود. دوره

شی محبوب بین افراد محسوب می شود چرا که پس از اتمام کالس قادر خواهند بود با استفاده از ابزار یکی از دوره های آموز تعمیرات پکیج

و تجهیزات مخصوص به شناسایی خطا ها و ارور های پکیج های دیواری بوتان و ایران رادیاتور پرداخته و پس از عیب یابی اقدام به تعمیر 

د. این شغل که بازار کار عالی را دارد می تواند رسیدن به درآمد عالی را برای عالقه مندان و در مرحله بعد تعویض قطعات معیوب بپردازن

 .ساعت تشکیل شده و در کنار تمام مباحث کاربردی، تعمیرات برد پکیج نیز آموزش داده می شود 20تضمین کند. این دوره به مدت 

ی کولر آبی در منازل و ساختمان های تجاری و اداری به وفور مشاده می شود. استفاده از کولر گازی و اسپلیت به جا  :تعمیرات کولر گازی .4

ولر را به شما پیشنهاد می کنیم. ک آموزش تعمیرات کولر گازی اگر به فکر راه اندازی یک شغل پر درآمد و فنی هستید، شرکت در دوره

گازی ها از یک ساختار منجسم و هماهنگ برخوردار هستند که خرابی یک قطعه عملکرد کل دستگاه را متاثر می کند. به همین دلیل الزم 

است به محض به وجود آمدن هر گونه مشکل در کوتاه ترین زمان اقدام به تعمیر آن کنید تا از آسیب رسیدن به قطعات دیگر جلوگیری شود. 

عمیرات کولر گازی تمام ترفند های عملی را برای پیدا کردن علت خرابی و باز و بست کولر گازی به شرکت کنندگان دوره در دوره ت

ساعت آموزش ترکیب تئوری و عملی در اختیار کارآموزان قرار داده می  20آموزش داده می شود و نصب عملی مدل های مختلف در طی 

 .شود

 دوره های مهارتی
نیاز به نصب دوربین مدار بسته در منازل، ساختمان های تجاری، بانک ها، ادرات، کارخانجات، بیمارستان ها،   :دار بستهنصب دوربین م .1

هتل ها و به طور کلی هر جایی که نیاز به چک کردن محیط از راه دور باشد به یک ضرورت تبدیل شده است. تنوع مدل های دوربین مدار 

یژگی های مختلف نیاز به افراد متخصص و حرفه ای را در جامعه پر رنگ تر کرده است. اگر به دنبال یک بسته آنالوگ و تحت شبکه با و

زش نصب دوربین مدار آمو دروه اموزشی هستید که بتوانید پس از پایان یافتن کالس به طور مستقیم وارد بازار کار شوید، دوره مهارتی

ساعت، انواع روش های جدید کابل کشی دوربین مدار بسته و طراحی و نصب آن  10بهترین انتخاب است. این دوره با مدت آموزش  بسته

 .ها را از مقدماتی تا پیشرفته به شما آموزش می دهد
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به آموزش راه اندازی و اجرای  آموزش نصب پنل خورشیدی آیا به دنبال یک کالس آموزشی با درآمد باال هستید؟ دوره :نصب پنل خورشیدی .2

ز انواع سیستم های پنل خورشیدی پرداخته و کارآموزان را با تمام قطعات به کار رفته در پنل های خورشیدی آشنا می کند. استقبال گسترده ا

پنل های خورشیدی برای تولید الکتریسته و جریان برق به طور چشمگیری افزایش یافته است. این مورد همراه با محدود بودن افراد متخصص 

در این زمینه موجب شده است درآمد تکنسین های نصب پنل خورشیدی به طور شگفت انگیز باال باشد. برای ورود به این شغل می توانید 

اعته نصب پنل خورشیدی ثبت نام کرده و پس از تسلط کامل بر اینورتر ها و کنکتور ها، توانایی سری و موازی کردن پنل س 20در دوره 

 .ها را به دست آورید

با توجه به قوانین نظام مهندسی ساختمان ها، یکی از موارد مهم پس از اتمام کار ساخت و ساز در ساختمان ها، انجام : نصب اعالم حریق .3

ت نصب سیستم های اعالم حریق می باشد. با توجه به ابعاد پروژه، کیفیت و امنیت مورد انتظار می توان از سیستم های اعالم حریق عملیا

را می توان یکی از دوره های کاربردی و پر درآمد به شمار برد که  آموزش نصب اعالم حریق متعارف و آدرس پذیر استفاده کرد. دوره

 .ساعت بر اجرای پروژه های مختلف اعالم حریق تسلط پیدا خواهند کرد 10شرکت کنندگان طی 

 داشته باشد، یکی از دوره های پر طرفدار بین مهندسان مخابرات که می تواند رسیدن به درآمد عالی را برای آن ها به دنبال  :نصب سانترال .4

است. سانترال در واقع یک مرکز تلفن است که برای ارتباط بهینه در سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده  آموزش نصب سانترال

ترال، شرکت در یک دوره عملی و جامع می تواند شما را تا رسیدن قرار می گیرد. با توجه به زمینه های کاری متعدد در حوزه نصب سان

 .ساعت است 5به درآمد باال همراهی کند. مدت آموزش کالس نصب سانترال به مدت 

استفاده از فیبر نوری در صنایع مختلف موجب شده است که دوره های آموزش فیبر نوری به پر طرفدار ترین کالس ها تبدیل  :فیبر نوری .5

کسب درآمد را با کمترین سرمایه الزم تضمین کند. نبود تخصص کافی در حوزه فیبر نوری می تواند موقعیت شغلی های متعددی را  شده و

ود و مهارت های شناخت تجهیزات فیبر ساعته برگزار می ش 18در یک کالس  آموزش فیبر نوری برای اشخاص حرفه ای فراهم کند. دوره

نوری، تسلط بر استاندار های بین المللی فیبر نوری، کار با ابزار کابل کشی، اجرای عملی پروژه ها در سطوح مختلف و هم چنین توانایی 

 .عیب یابی به شرکت کنندگان دوره آموزش داده می شود

 شغل های فنی پردرآمد از نظر بازار کار کدامند؟

 دوره های اتومکانیک
اتومبیل ها به یک جز اصلی در زندگی ما انسان ها تبدیل شده اند که تصور زندگی بدون آن ها بسیار مشکل است.  :شیندوره مکانیکی ما

خودرو ها از طیف گسترده ای از قطعات مکانیکی تشیک شده اند که هر یک وظیفه مخصوص به خود را بر عهده داشته و ممکن است به 

و خراب شوند. معیوب شدن یک قطعه می تواند خرابی قطعه دیگری را به همراه داشته و در  دلیل استفاده غیر صحیح دچار مشکل شده

شرکت کنید. این کالس که یکی  آموزش مکانیک خودرو نهایت عملکرد خودرو را متوقف سازد. برای کار در این زمینه باید در یک دوره

می پردازد. دوره مکانیک  2و درجه  1از کالس های با درآمد عالی به احتساب می آید، به آموزش مکاینک خودرو در دو سطح درجه 

انجامد،  ساعت به طور می 45که به عنوان پیش نیاز باید در ابتدای مسیر باید در این دوره ثبت نام کرد. این کالس که به مدت  2درجه 

مهارت های کار با ابزار ها، باز و بست و تعمیر موتور، ترمز ماشین و تعمیر آن، سیستم های سوخت رسان انژکتوری، جلوبندی خودرو و 

 غیره به طور کامال عملی در کارگاه های مجهز در اختیار ثبت نام کنندگان قرار داده می شود. افراد پس از این دوره قادر خواهند بود در

 ساعت ثبت نام کرده و تمام مهارت های کاربردی را به دست آورند. صافکاری، صافکاری 60به مدت   1کالس مکانیک خودرو درجه 

pdrنقاشی خودرو و جلوبندی سازی ماشین از دیگر دوره های مکانیکی پر درآمد می باشد ،. 

 معرفی مشاغل مختلف در حوزه مکانیک خودرو

ظایف مهمی را بر عهده دارند. کار با سیستم الکتریکی ماشین نیازمند اجزای الکتریکی و سیستم های برقی در خودرو و :دوره برق ماشین

و به عنوان یکی از دوره  آموزش برق خودر دانش تخصصی در این حوزه می باشد. بازار کار عالی و کسب درآمد باال باعث شده دوره

ر درآمد معرفی شده و افراد زیادی تمایل به ثبت نام در دوره های مربوط به تعمیر ایسیو خودرو، نصب دزدگیر ماشین و نصب سیستم های پ

تشکیل شده که مدت زمان برگزاری  2و برق خودرو درجه  1صوتی ماشین داشته باشند. دروه برق خودرو در دو سطح برق خودرو درجه 
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ساعت می باشد. افراد پس از شرکت در کالس های مکانیکی خودرو می توانند تعمیرگاه های مکانیکی خود را  60و  45آن ها به ترتیب 

 .تاسیس نموده یا در کارخانه های خودرو سازی مشغول به فعالیت شوند

 نحوه دریافت مدرک بین المللی برق خودرو

 نحوه دریافت مدرک دوره ها
و تمام دوره های آموزشی همراه با ارائه مدرک معتبر و بین المللی فنی و حرفه ای می باشد. این گواهینامه که اعتبار باالیی چه در داخل 

رد، استخدام در موقعیت های شغلی دولتی و خصوصی را تضمین می کندو به عالوه عالقه مندان به کار مستقل و چه در خارج از کشور دا

راه اندازی کسب و کار شخصی می توانند با در دست داشتن این مدرک پروسه دریافت پروانه کسب و وام های خود اشتغالی را با سرعت 

و حرفه ای تنها مدرک داخل کشور است که دارای تاییدیه وزارت جهانی کار است، برای  بیشتری پیگیری کنند. از آن جا که مدرک فنی

 .افراد عالقه مند به مهاجرت کاری نیز سودمند است

نحوه دریافت مدرک فنی و حرفه ای دوره ها به این ترتیب است. شما پس از اتمام کالس های آموزشی با تکمیل فرم معرفی به سازمان فنی 

، اجازه ورود به آزمون های تئوری و عملی را خواهید داشت. پس از مشخص شدن تاریخ آزمون کتبی، باید همراه با مدرک و حرفه ای

 50شناسایی معتبر و کارت ورود به جلسه رد حوزه امتحانی حاضر شده و به سواالت تستی پاسخ دهید. در صورتی که بتوانید به حداقل 

، شما موفق به عبور از مرحله اول شده و در ادامه باید خود را برای آزمون عملی آماده کنید. آزمون درصد سواالت پاسخ صحیح را بدهید

عملی فنی و رحفه ای در کارگاه های اختصاصی برگزار شده و نسبت به آزمون کتبی سخت تر است. شرط قبولی در این امتحان کسب نمره 

مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارید، می توانید از طریق سایت رسمی سازمان فنی و است. در صورتی که بتوانید این  100از  70حداقل 

 .حرفه ای به استعالم مدرک و صدور آن بپردازید. در غیر این ص.رت باید آزمون عملی را مجددا تکرار کنید

 شغل های فنی مناسب برای خانم ها

 معرفی آموزشگاه فن آموزان و دوره رایگان شروع کسب و کار
ای با توجه به تعداد باالی آموزشگاه های سطح کشور، وبینار ها و کارگاه های عملی باید یک موسسه آموزشی با سابقه و تجربه عالی را بر

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای اقدام به برگزای کالس های  آموزشگاه فن آموزان .دشرکت در دوره های آموزشی پر درآمد انتخاب کر

های ویژه بازار کار به آموزشی پر درآمد ویژه بازار کار در دو سطح حضوری و مجازی نموده سات. در این کالس ها مطالب و سرفصل 

صورت صفر تا صد و کامال عملی زیر نظر اساتید حرفه ای و متخصص در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود. هم چنین دوره 

د رایگان راه اندازی کسب و کار برای شرکت کنندگان دوره ها در نظر گرفته شده که تمام ترفند های اخذ جواز کسب، تبلیغات و کسب درآم

 .عالی را به افراد آموزش می دهد

پشتیبانی نامحدود، امکان تجدید دوره رایگان، ساعت های منعطف شرکت در کالس های حضوری، اختصاص دادن خوابگاه به کارآموزان 

 .شهرستانی و موقعیت عالی مکانی آموزشگاه از دیگر مزایای آمزوشگاه فن آموزان می باشد

 این مقاله را در لینک زیر بخوانید:
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