www.laitec.ir
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات

معرفی آزمایشگاه
معرفی دپارتمانها
معرفی لیست دوره ها

www.laitec.ir
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه
فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربری آن در زمینههای تخصصی ،نسبت به برگزاری دورههای آموزشی و آزمونهای
استاندارد و صدور گواهینامه حرفهای فناوری اطالعات شریف اقدام مینماید.
دورههای آموزشی و آزمونهای استاندارد در زمینههای تخصصی پایهای و تجربی ارائه میشوند.
زمینههای آموزشی و تجربی وآئین نامه آزمون و صدورگواهینامه در ادامه ارائه میشوند .شرح برنامههای هر زمینه
جداگانه ارائه خواهند شد.
برنامههای آموزشی و آزمونها در هر زمینه در دو دسته ارائه میشوند .دسته اول شامل برنامه آموزش پایه است و
دسته دوم برنامه تجربه پروژه را شامل می شود .در برنامه آموزش پایه مبانی الزم برای آموزشهای تخصصی ارائه
میشوند برنامه تجربه پروژه ) (Project Experience Program, PEPبرنامهای آموزشی براساس کسب تجربه در
حوزههای کاربری و عملیاتی است وبا تاکید بر مهارت وتجربه شکل میگیرد.
دورههای آموزشی برنامه تجربه پروژه در زمینههای مختلف برنامهریزی شده است که هر دوره در زمان 12ساعت
(درهفت جلسه  3ساعته با اجرای هفت پروژه ) برگزار می شود و در طول هر برنامه شرکت کنندگان در هر دوره با حضور
در کارگاههای عملی و کسب تجربه در اجرای پروژهها ،به مهارت کاربردی الزم دست پیدا میکنند.

آزمون و گواهینامه
بخش آزمون به طور مستقل نسبت به برگزاری آزمون و صدورگواهینامه حرفهای اقدام میکند .اصول و روش برگزاری آزمون و
صدورگواهینامه به قرار زیر است:
•

آزمون به صورت آنالین در محل آزمایشگاه برگزار میشود.

•

بانک آزمون با مجموعه پرسشهای استاندارد در زمینههای مربوطه ایجاد می شود.

•

داوطلبان شرکت در آزمون با ثبت نام قبلی میتوانند در آزمون شرکت کنند.

•

حد نصاب قبولی در آزمونها توسط آزمایشگاه تعیین میشود.

•

شرکت کنندگانی که حد نصاب قبولی را کسب کنند به دریافت "گواهینامه حرفهای " شریف نایل میشوند.

•

گواهینامههای حرفه ای بر روی سیستم آزمون ثبت میشوند و قابل پیگیری و دریافت تائیدیه هستند.
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برنامه ها و اهداف:
چشم انداز :
 کمک به توسعه منابع انسانی ماهر در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و در راستای فنآفرینی
ماموریت :
 توسعه برنامههای آموزشی تخصصی و مهارتی به صورت تک درس و به صورت مجموعهای در
 زمینههای مورد نیاز بخشهای مختلف صنعت
 برگزاری آزمونهای حرفهای و اعطای گواهینامه حرفهای
 توسعه آموزش الکترونیکی
 برگزاری سمینارها ،کنفرانسها ،و کارگاههای آموزشی
 پژوهشوتوسعه در زمینه راهکارهای آموزشی
راهبردها:
 ارائه خدمات مطابق با استانداردهای نوین و با کیفیت جهانی
 همکاری و تعامل با سایر بنگاههای معتبر داخلی و خارجی
 ایجاد رضایتمندی مشتریان با استفاده از نیروهای خالق و شایسته
 توجه به مزیتهای رقابتی و توسعه به طور اسلوبمند و نظاممند
 توجه به آموزشهای مهارتی و حرفهای و فن کارآفرینانه
 اعطای گواهینامه پایان دورهها و گواهینامههای حرفهای با رعایت اصول واستانداردها
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هيات علمي:


اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسان خبره از بخش های مختلف صنعت برای تدریس
دروس تخصصی در زمینه های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات با مرکز همکاری دارند.
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فهرست دوره های آموزش تخصصی
دوره های آموزش تخصصی به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند:
 دوره های آموزش فني
 دوره های آموزش مدیریتي
 دوره های آموزش بين المللي
 کارگاه های آموزش عملي

فهرست دپارتمان های آموزش تخصصی
 دپارتمان لینوکس و متن باز
 دپارتمان برنامه نویسی جاوا و پایگاه داده اوراکل
 دپارتمان طراحی ،توسعه و برنامه نویسی وب
 دپارتمان امنیت و نفوذ
 دپارتمان مهندسی شبکه
 دپارتمان مدیریت و مهندسی صنایع


دپارتمان الکترونیک
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دوره های آموزش فنی:
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واحد آموزش مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف به منظور توسعه منابع انسانی
متخصص و ماهر در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربری آن در زمینههای تخصصی ،نسبت به برگزاری
دورههای آموزشی و آزمونهای استاندارد و صدور گواهینامه حرفهای فناوری اطالعات و ارتباطات شریف اقدام
مینماید.
دورههای آموزشی و آزمونهای استاندارد در زمینههای لینوکس ،شبکه ،جاوا ،وب ،پایگاه داده و امنیت ارائه
میشوند.
برنامههای آموزشی و آزمونها در هر زمینه در دو دسته ارائه میشوند .دسته اول شامل برنامه آموزش پایه است
و دسته دوم برنامه تجربه پروژه را شامل میشود .در برنامه آموزش پایه مبانی الزم برای آموزشهای تخصصی
ارائه میشوند.
برنامه تجربه پروژه ) (Project Experience Program, PEPبرنامهای آموزشی براساس کسب تجربه در
حوزههای کاربری و عملیاتی است وبا تاکید بر مهارت و تجربه شکل میگیرد.
دورههای آموزشی برنامه تجربه پروژه در زمینههای مختلف برنامهریزی شده است که هر دوره در زمان 12ساعت
(درهفت جلسه 3ساعته با اجرای هفت پروژه ) برگزار میشود و در طول هر برنامه شرکت کنندگان در هر دوره
با حضور در کارگاههای عملی و کسب تجربه در اجرای پروژهها ،به مهارت کاربردی الزم دست پیدا میکنند.

سیستم عامل لینوکس و سوالریس
دوره های لینوکس
 دوره کاربری لینوکس Linux Desktop Operation LDO:
 دوره کاربری پیشرفته لینوکس LDA: Linux Desktop Administration
 دوره مدیریت لینوکسLOA: Linux Operative Administration
 دوره مدیریت شبکه لینوکسLNA: Linux Network Administration
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LDO عالقهمندان به مدیریت لینوکس پس ازگذراندن، استLOA  وLDA  پیش نیاز دوره هایLDO دوره کاربری لینوکس
 ثبت نامLNA  را بگذرانند و پس از آن برای آشنایی با مدیریت شبکه لینوکس می توانند در دورهLOA میتوانند مستقیماً دوره
.کنند

) Linux Project Experience Program – P.E.P( دوره های مربوط به برنامه تجربه پروژه لینوکس
P.E.P WEB
P.E.P ISP
P.E.P LAN
P.E.P CLOUD
P.E.P MAIL
P.E.P IDC








LPI دوره های لینوکس براساس استانداردهای
LPIC-1  لینوکس
LPIC-2  لینوکس
LPI301-Core  لینوکس
LPI302- Mixed Environment  لینوکس
LPI303-Security  لینوکس
LPI304- Virtualization  لینوکس
دوره های لینوکس بر اساس استانداردهای ردهت
RHCSA (RH033)  لینوکس
RHCE (RH133) لینوکس
Development, Virtualization (RH401)
Directory Services (RH423)
Clustering & Storage Management (RH436)
Red Hat Enterprise Security (RH401)
Red Hat Enterprise Directory Services (RH429)
SELinux Policy (RH429)









www.laitec.ir
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات

دوره های سوالریس
 سوالریس مقدماتی
 سوالریس پیشرفته
سایر دوره های مرتبط با لینوکس














( Shell Scriptingمقدماتی)
Practical Shell Scripting
Linux Mail Servers
Linux Hardening
Free Radius
Linux Admin Handout
Data Protection
Linux Storage
Server & Service Monitoring
Linux Squid
Linux LDAP
برنامه نویسی  C/C++در لینوکس
Embedded Linux

برنامه نویسی پیشرفته و توسعه وب
برنامه نویسی جاوا
زبان برنامه نویسی جاوا یکی از زبانهای برنامه نویسی پرکاربرد محسوب میشود .این زبان برنامه نویسی با توجه به اینکه هم در
سمت وب و هم در سطح برنامههای کاربردی تحت پلتفرمهای ویندوز ،لینوکس و مکینتاش میتواند استفاده شود بسیار کاربرد
دارد .برنامه آموزش پایه جاوا شامل سه دوره جاوا مقدماتی ،جاوا پیشرفته ،و جاوا تکمیلی است.

 جاوا مقدماتی J2SEو برنامه نویسی آندروید
 جاوا پیشرفته JAVAEE-1
 جاوا تکمیلی JAVAEE-2
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دوره های مربوط به برنامه تجربه پروژه جاوا () Java Project Experience Program – P.E.P
دورههای تخصصی  PEPمبتنی بر آموزشهای پایه جاوا و در زمینههای زیر ارائه می شوند:

Liferay 
Java open source framework 
Java enterprise framework 

طراحی و توسعه وب
دوره های طراحی و پیاده سازی وب به صورت دو دوره جامع  2و  ،1و یک دوره کارگاهی برگزار می شود که در آنها کلیه آموزش
های الزم برای طراحی و پیاده سازی انواع وب سایت ها در نظر گرفته شده است .در این دوره ها اصول طراحی و توسعه وب به
صورت پایه ای با مروری بر مفاهیم اینترنت و استاندارهای وب آغاز شده و در ادامه مطالب مقدماتی  HTMLو  CSSمطرح می
شود (مباحث پیشرفته تر به خصوص  CSS3 ،HTML5و  ...در دوره دوم و کارگاه ها مطرح می شود ) .بخش عمده هر دوره
اختصاص به توسعه وب با  PHPو  MySQLدارد که از پایه ای ترین مفاهیم برنامه نویسی شروع شده و در دوره اول تا سطح
متوسط و در دوره دوم با مباحث پیشرفته ادامه می یابد.
آموزش تکنولوژی ها جدیدتری مانند  Ajaxو کار با  Jqueryدر دوره دوم وجود دارد که در دوره اول زمینه یادگیری این مفاهیم
ایجاد می شود .همچنین در دوره دوم بر روی معماری ، XML ، Frame Work ،وب سرویس ها و سایر مباحث مورد نیاز برای
توسعه گران حرفه ای وب کار خواهد شد.

 طراحی و توسعه وب I
 طراحی و توسعه وب II
دوره های مربوط به برنامه تجربه پروژه وب () WEB Project Experience Program – P.E.P
 :P.E.P WEB آشنایی با برپایی یک پروژه واقعی

سایر دوره های برنامه نویسی و توسعه وب
 پیاده سازی معماری MVC
HTML 5 
 طراحی گرافیکی وب سایت با نرم افزارهای  Dreamweaver ،Illustrator ،Photoshopو ...
 طراحی و پیاده سازی یک پوسته در سه حالت Responsive ،Fluid ،Fixed

www.laitec.ir
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات

XML 
 پایگاه داده پیشرفته MySql
SEO 
 Java Script پیشرفته
 امنیت وب
 فریم ورک  Zendجهت اخذ مدرک بین المللی
 پیاده سازی یک سبد خرید

 پیاده سازی یک سایت ساده با  OOPو MVC

مجازی سازی و رایانش ابری










VMWare-VCP
VCAP
VCDX
VMWare View
Linux Virtualization
Linux Clustering
Linux Performance Tuning
Cloud Computing–Beginner
Cloud Computing–Advanced

امنیت و نفوذ
دوره های عمومی امنیت و نفوذ
 دوره نفوذ و امنیت شریف (عمومی)
 دوره تخصصی هکرهای قانونمند ()CEH
 دوره تخصصی بازرس جرایم یارانه ای ()CHFI
 دوره تحلیلگر خبره امنیت ()ECSA
 دوره تربیت تست نفوذ و امنیت ()LPT
 دوره مدیر امنیت شبکه ()ENSA
 دوره برنامه نویسی امن ()ECSP
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 دوره امنیت سرور

 دوره جلوگیری از کرک شدن نرم افزارهای کاربردی
 دوره اکسپلویت کردن نرم افزارهای کاربردی

دوره های مدیریت امنیت اطالعات:
 دوره ممیز سیستم های اطالعاتی ()CISA
 دوره مدیریت امنیت اطالعات ()CISM
 الزامات و کنترلهای استاندارد ISO 27001
 پیاده سازی استاندارد ISO 27001
 ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001
 آشنایی با استاندارد ISO 27001:2005
 سرممیزی ISO27001:2005
 تدوین خط مشی امنیت اطالعات
 متخصص حرفه ای سیستمهای امنیت اطالعاتی ()CISSP
 دوره امن کردن شبکه های بی سیم
 دوره عمومی امنیت در فناوری اطالعات ()Security+
 ارزیابی مخاطرات پیشرفته با استفاده از نرم افزار CRAMM
 مبانی ارزیابی مخاطرات
 کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات ()ITIL
 مبانی مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی از حوادث
دوره های مربوط به زیرساخت شبکه:
 دوره ) IPV6معرفی ،ویندوز ،لینوکس)
 دوره شرکت سیسکو ()CCIE Routing & Switching ،CCNP ،CCNA
 دوره امنیت شبکه سیسکو ()CCIE Security ،CCNP Security ،CCNA Security
 دوره های )MTCINE ،MTCUME ،MTCTCE ،MTCWE ،MTCRE ،MTCNA( Mikrotik
دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس
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LPIC-303- ،LPIC-301-LDAP ،LPIC-2 ،LPIC-1( LPI  دوره های لینوکس براساس استانداردهای
)Shell Scripting ،Security
)Red Hat Security ،RHCE ،RHCSA( Red Hat  دوره های لینوکس براساس استانداردهای

دوره های مربوط به امنیت و نفوذپذیری تحت وب
 ساعت04 ) به مدتWAPT(  دوره پیشگیری و جلوگیری از نفوذپذیری تحت وب
دوره های مربوط به رایانش ابری
Cloud Computing I  دوره
Cloud Computing II  دوره

مهندسی شبکه و سیسکو


















Network+
MCITP 2008
Microsoft Fore front TMG 2010
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Lync Server 2010
Microsoft SQL Server 2008 (Implementation & Administration)
Microsoft SharePoint Server 2010
MCDP on Visual Studio 2008
CCNA
CCNA Security
CCNP Route
CCNP Switch
CCNP TSHOOT
CCSP Security-Secure v1.0
CCSP Security-IPS v7.0
CCSP Security-Firewall v1.0
Computer Network Design

ابرمخابراتی و بی سیم
)Certified Wireless Network Administrator( CWNA  دوره
)Certified Wireless Security Professional( CWSP  دوره
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CCNA- Wireless  دوره
WiMAX Technology  دوره
LTE Technology  دوره

اوراکل و پایگاه داده
PL/SQL
DBA I, II
Oracle 10g/11g Workshop I
Oracle 10g/11g Workshop II
Oracle 10gR2 Real
Application Clusters
Oracle Data Guard
Oracle Database 11gR2 Features
Oracle 11g R2 RAC and
Grid Infrastructure
Oracle Grid Control
Postgre SQL
MySQL















برنامه نویسی و کاربردهای موبایل



Android Programmimg
Mobile Technology & Application

مراکز داده
 دوره مدیریت مراکز داده
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دوره های حرفه ای دپارتمان الکترونیک
MATLAB
ADS
HFSS
Modelsim
Quartus
ISE Xilinx
AVR studio
PSAT
PSCAD
Pspice
Hspice
Proteus
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مدیریت فناوری اطالعات
 مدیریت پروژه فناوری اطالعات
 مدیریت سیستم های اطالعاتی ()MIS
 مباحث پیشرفته در فناوری اطالعات و ارتباطات
 حاکمیت فناوری اطالعات ()IT Govermance
 راهبری فناوری اطالعات Cobit
 مدیریت اجرایی با رویکرد فناوری اطالعات
 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت
 بانکداری الکترونیکی و پرداختهای الکترونیکی
 – ERP مدیریت منابع سازمانی
 امنیت و جلوگیری از حمالت سایبری
 راهکارهای مدیریت IT

مدیریت پروژه فناوری اطالعات
 دوره مقدماتی مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK
 دوره پیشرفته و آمادگی آزمون مدیریت پروژه
 دوره مقدماتی Microsoft project 2010
 دوره پیشرفته Microsoft project 2010
 دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه
 کارگاه آموزشی ساختار شکست کار WBS

مدیریت دانش
Knowledge Management 
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داده کاوی
Data Mining 

دوره های ویژه بانکداری
 توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در بانکداری
 بانکداری الکترونیکی
 داده کاوی در صنعت بانکداری
 مدیریت دانش در صنعت بانکداری
 ابرمخابراتی بانکی
 امنیت در سیستم های بانکی
 پروتکل های ارتباطی در پرداخت همراه و امنیت آنها
PCI/DSS 
 افزودن قابلیت های کاربردی زیرساخت های کلید عمومی در نرم افزارهای بانکی
 مهارت های اجرایی بازاریابی و تبلیغات

GIS
 Geographic Information System & ARC GIS-Elementary
 Geographic Information System & ARC GIS–Advanced

Digital Media
Digital Media
Video Coding
Remote Sensing & Satellite Image Processing
Spatial Analysis ,3D Analysis






www.laitec.ir
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات

مهندسی صنایع
COMFAR
CRM
Access
MS Project
Share Point
Primavera
Arena
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دوره های بین المللی

Executive Management-Short course 
با همکاری
International School of Management
در شهر پاریس فرانسه

Executive Management-Short course 
با همکاری
DDI Teknology
در شهر استانبول ترکیه
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کارگاه های آموزشی
) (مقدماتیShell Scripting
Practical Shell Scripting
Linux Mail Servers
Linux Hardening
Free Radius
Linux Admin Handout
Data Protection
Linux Storage
Server & Service Monitoring
Linux Squid
Linux LDAP
Solaris-Beginner
Solaris-Advanced
 در لینوکسC/C++ برنامه نویسی
Embedded Linux
...و ده ها کارگاه آموزشی دیگر که تاکنون برگزار شده است
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گواهينامه حرفه ای:
 شرکت کنندگان دوره های آموزشی در صورت موفقیت در آزمونهای استاندارد پایان دوره موفق به
دریافت گواهینامه حرفه ای رسمی از آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف
خواهند شد.
داوطلبان آزاد نیز می توانند با شرکت در آزمونهای استاندارد در زمینه های مختل ف فناوری اطالعات و ارتباطات و کسب
حد نصاب الزم به دریافت گواهینامه حرفه ای رسمی از آزمایشگاه نایل خواهند شد.

www.laitec.ir
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات

آموزش از راه دور:
آموزشهای غیر حضوری و نیمه حضوری آن دسته از آموزشهایی هستند که برای آموزش تمام یا بخشی ازموضوعات
درسی دوره های آموزشی با تأکید بر فراگیری دروس از طریق دیداری یا شنیداری و کاهش ساعات حضوری در کالس
های درسی بر حسب موضوع دروس انجام می پذیرد.
خدمات آموزش از راه دور از طریق کتاب های آموزشی خود آموز ،رسانه های آموزشی از جمله نرم افزار های آموزشی،
فیلمهای آموزشی ،کالسهای رفع اشکال و هدایت آموزشی و برگزاری ارزشیابی های مستمر ارائه می شود و همچنین
دوره ها به صورت مجازی و از طریق اینترنت نیز قابل اجرا می باشد.
الیتک ،آموزش از راه دور خود را در روشهای ذیل ارایه می دهد و عالقمندان ،سازمانها و ارگانها می توانند یکی از این
روشها را برای آموزش خود برگزینند:
- ۱بسته های آموزش از راه دور ()packages.laitec.ir
استفاده از بسته های آموزش از راه دور یکی از روشهای متداول در آموزش می باشد.
این بسته های آموزشی شامل فیلمهای آموزشی در قالب دی وی دی ،جزوه آموزشی دوره ،فایلهای آموزشی مورد نیاز،
نام کار بری و کلمه عبور مناسب جهت اتصال به سرور برای برخی از دوره ها می باشد .همچنین برای افرادی که بسته
های آموزشی را تهیه کنند یک جلسه چهار ساعته حضوری نیز درنظر گرفته می شود که با استاد دوره به رفع اشکال و
بررسی سواالت خود بپردازند.
- ۲کالس مجازی
برگزاری دوره به صورت مجازی از دیگر روشهای آموزش از راه دور می باشد که در این روش دانشجویان به صورت آنالین
در کالس حاضر شده و استاد به صورت آنالین و مجازی آموزشهای الزم را ارایه می دهد.
این روش تنها برای سازمانها ،ارگانها و شرکتها که دوره خاصی را درخواست نمایند قابل اجرا می باشد.
- ۳آموزش حضوری-مجازی
در این روش آموزش ،دانشجویان می توانند از دوره های آموزشی به این صورت استفاده کنند که در هر زمان که فرصت
داشته باشند در محل واحد آموزش شرکت کنند و آموزشها را از طریق فیلمهای آموزشی ارایه شده در کالس فراگیرند و
همزمان نیز اگر نیاز به پاسخ سوالی داشتند کمک استاد یا استاد دوره در همان زمان پاسخ سوال مربوطه را نیز ارایه می
دهند.
مزیت اصلی این روش این است که نیازی به زمان بندی دقیق برنامه ها نیست و دانشجویان زمانهایی را که در طول هفته
فرصت دارند می توانند در محل حاضر شده و دوره را به صورت اختصاصی مشاهده کنند و ضمن اینکه از حضور استاد و
کمک استاد دوره نیز در همان زمان برای پاسخگویی به سواالت بهره مند خواهند شد.
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- ۴آموزش از طریق الیتک نامه ()laitecnameh.laitec.ir
در روش آموزش الیتک نامه ،پس از انتخاب دوره توسط دانشجو ،هر روز درس مربوط به آن روز به ایمیل دانشجو ارسال
می شود و تا زمانی که سرفصلهای دوره به طور کامل تکمیل شود این عمل ادامه می یابد و در انتهای دوره ،زمانی نیز به
عنوان آزمون در نظر گرفته می شود که آزمون نیز از طریق ایمیل ارسال می شود و پس از پاسخگویی به سواالت سیستم
به صورت خودکار نتایج را اعالم می کند و مدرک دوره را به دانشجو به صورت فایل  pdfارسال می دارد.
درسهای هر روز می تواند شامل متن ،فیلم ،تمرین ،کوییز و … باشد که برحسب محتویات درس توسط اساتید طراحی
شده و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
- ۵آموزش موبایلي ()apps.laitec.ir
از آنجایی که امروزه استفاده از تلفن همراه همه گیر شده و افراد در زمانهای مختلف می توانند از تلفن همراه استفاده
کنند در این روش آموزش ،دانشجویان می توانند برنامه های کاربردی را برای نصب بر روی گوشی ها و تبلت های خود
دریافت نمایند و در هر زمان که خواستند می توانند مطالب مربوطه را آموزش ببینند.
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باشگاه دانشجویان الیتک

باشگاه دانشجویان الیتک با بیش از  0444نفر عضو فعال ،خدمات مختلفی را به دانشجویان ارایه می دهد .کلیه
دانشجویانی که یکی از محصوالت و خدمات الیتک را دریافت دارند به طور خودکار عضو باشگاه می شوند و می
توانند از خدمات باشگاه بهره مند شوند.
معرفي باشگاه دانشجویان

هدف باشگاه دانشجویان ،افزایش ارتقای سطح علمی دانشجویان از طریق فعال کردن دانشجویان و افزایش
وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آنهاست .باشگاه دانشجویان ،یک محیط پویا و صمیمی است که
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تالش داریم از طریق آن ،شما را به عنوان دوستان خود در کنارمان داشته و ضمن خلق مزیت هایی عالوه بر
خدمات متعارف آموزشی ،جدیدترین طرحها ،برنامه ها و آموزش ها را به شما معرفی کنیم .باشگاه دانشجویان
الیتک ،در نظر دارد که با اهداف ذیل فعالیت کند .باشگاه دانشجویان در کنار کوشش همیشگی خود با عزمی
راسخ در تالش است تا با به کارگیری دانش و تخصص تمامی بخش های مختلف اعم از واحد آموزش ،دانشگاه
صنعتی شریف و شرکتهای وابسته و همکاران همواره با تکیه بر جدید ترین تکنولوژی ها و متد های کاری در
پی دستیابی به بهترین عملکرد و باالترین کیفیت خدمات برای دانشجویان خود باشد.








ایجاد و خلق یک تجربه عالی و متمایز برای دانشجویان
توسعه و خلق محصوالت آموزشی ،فیلمها ،جزوات و خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها و
نیازهای دانشجویان
ایجاد ارتباطی دوسویه و تعاملی مستقیم با دانشجویان
ارائه پاسخی شایسته در مقابل اعتماد دانشجویان گرامی به الیتک
تشویق دانشجویان برای استفاده از امکانات آموزشی
تشویق دانشجویان جهت جمع آوری امتیازات و استفاده هر چه بیشتر از جوایز ،طرح ها و جشنواره های
متنوع

خدمات باشگاه دانشجویان:

از جمله خدمات باشگاه دانشجویان الیتک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 بهره مندی از امکانات مختلف آموزشی اعم از جزوات ،فیلم های آموزشی و..
 استفاده از تخفیفات مختلف جشنواره ای
 تخفیف در روز تولد اعضا

 استفاده از سیستم آزمون آنالین

 استفاده از آخرین اخبار و مقاالت ()http://articles.laitec.ir

 امکان حضور در بخش کاریابی و معرفی به شرکتهای مختلف ()http://job.laitec.ir
 امکان استفاده از نمونه سواالت

 امکان استفاده از بخش پرسش و پاسخ ()http://qa.laitec.ir

www.laitec.ir
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات

 امکان رویت مدارک و کارت عضویت به صورت الکترونیکی
 امکان مشاهده آخرین وضعیت تحصیلی

 دریافت لیست دوره ها از طریق پیامک و ایمیل

 شرکت در بخش برترین ها و معرفی دانشجویان برتر
 امکان شرکت در آزمونهای آزمایشی

 مشاهده رتبه دانشجو در گروه و کل

 دسترسی به منابع آموزشی ()http://files.laitec.ir

 دسترسی به فیلمهای آموزشی ()http://itube.laitec.ir

 استفاده از بسته های رفاهی همکاران ()http://fun.laitec.ir

 کسب امتیاز به ازای فعالیت و امکان استفاده از محصوالت و خدمات الیتک

