مؤسسه آموزش عالی

انرژی(غیردولتی  -غیرانتفاعی)اولین و تنها دانشگاه انرژی کشور در رشته های مهندسی برای مقاطع کارشناسی ارشد با آزمون و برای

مقاطع کارشناسی و کاردانی بدون آزمون ،از دوگروه( علوم ریاضی و علوم تجربی) و در رشته کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی از هر سه گروه(علوم ریاضی،علوم تجربی،علوم
انسانی)بدون آزمون،با مراجعه به سایت سازمان سنجش دانشجو می پذیرد:
مدیریت و ممیزی مصرف انرژی در صنعت ساختمان

ویژگی های برجسته مؤسسه آموزش عالی انرژی%01+تخفیف شهریه

مدیریت صنعتی

 اولین و تنها دانشگاه انرژی کشور

کاردانی فنی نفت – عملیات و فرآورش

 ارزش فارغ التحصیلی و استخدامی یکسان با دانشگاههای سراسری

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر
حسابداری بازرگانی  -حسابداری
تاسیسات – حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
نقشه کشی معماری – معماری
الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
مهندسی پزشکی
مهندسی شهرسازی
مهندسی شیمی
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی انرژی
مهندسی صنایع
مهندسی معماری
مهندسی کامپیوتر
مهندسی ایمنی صنعتی

دولتی
 هدفمندی ها و مأموریت گرائی در تمامی زمینه های مهندسی انرژی
تا برنامه جامع انرژی کشور
 قراردادهای همکاری با دانشگاه های داخلی و خارجی (دانشگاه کایزر

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی انرژی

اسالترن  ،دانشگاه سوئد  ،مدرسه انرژی استکهلم و )...
 برگزاری سمینارها  ،سخنرانی های ویژه و کنفرانس های سراسری ...
 دوره های آموزشی مهارتی و حرفه ای با تأییدیه وزارت علوم
 آزمایشگاه های تحقیقاتی و پارک فناوری مرتبط با انرژی های
تجدیدپذیر (آب ،باد ،خورشید ،بیوگاز و )...

مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست ()HSE

علمی–کاربردی معماری

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی سیستم های انرژی  -سیستم های انرژی

ایمنی صنعتی و محیط کار

معماری و انرژی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی سیستم های انرژی  -تکنولوژی انرژی

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی برق  -برنامه ریزی و مدیریت سیستم های

مهندسی اجرائی عمران

انرژی الکتریکی
مهندسی عمران –مدیریت ساخت

ضمناً از تاریخ  01الی  21مردادماه از ساعت  9الی  01مشاوره رایگان جهت انتخاب رشته داوطلبان وبازدید از آزمایشگاه ها وکارگاه ها مهیا می باشد

