به نام خدا

با توجه به نیاز روز افزون آموزش  ITدر شرکت ها و مجموعه ها ،وجود تجهیزات و فضاهای آموزشی که به سهولت در اختیار
آن ها قرار گیرد امری بسیار ضروری به نظر می رسد.
به دلیل کافی نبودن امکانات سالن های کنفرانس و همایش هتل ها جهت آموزش با کیفیت استاندارد ،شرکت ها به یک مکان
آموزشی مجهز برای آموزش به پرسنل خود نیاز دارند.
موسسه کهکشان نور در راستای رفع نیاز پارتنرها و همکاران آموزشی خود به تجهیزات و فضای آموزشی ،آمادگی خود را جهت
اجاره البراتوارهای مجهز به صورت تمام روز و یا نیم روز ،اعالم می نماید.
به پیوست لیست هزینه استفاده از البراتوارها به صورت روزانه و نیم روز تقدیم حضورتان می گردد.

با تقدیم احترام
دپارتمان آموزش
موسسه کهکشان نور

کهکشان نور ،اولین ساختمان هوشمند آموزش فناوری اطالعات در ایران:

کهکشان ،با بیش از یک دهه تجربه آموزشی درخشان و موفق ،بر آن گردید تا با استفاده از این تجربه اقدام به ایجاد مرکز آموزشی
ویژه آموزشهای تخصصی فناوری اطالعات با امکانات به روز و منطبق با استاندارد های بین المللی نماید.
بر همین اساس کهکشان ساختمان جدیدی را با امکاناتی منحصر به فرد به عنوان مرکز اصلی آموزشهای تخصصی خود بازسازی و
تجهیز نمود که در تک تک اجزای آن تجربه های کهکشان به جلوه در آمده است.
ساختمان جدید کهکشان که نخستین ساختمان هوشمند آموزش فناوری اطالعات در ایران می باشد بـه دالیلی چند در نوع خود کم
نظیر می باشد:
 . 1فضای آموزشی طراحی شده مطابق با استانداردهای بین المللی از لحاظ فضای در نظر گرفته شده برای هر نفر ،طراحی
داخلی ویژه محیط آموزشی ،امکانات رفاهی ،روشنائی ،تهویه ،اصول ایمنی و ...مناسب با محیط آموزشی
 . 2البراتوار های مجهز به امکانات مناسب آموزش تخصصی از جمله:
 کامپیوترهای  Thin Clientبا بهترین  configurationو LCD
 فضای آکوستیک و طراحی ویژه برای بهترین کیفیت صدا با  Noiseکمتر از 70 dB
 سیستم ارتباطی وایرلس درکنار کابل کشی عادی
 کابل کشی ویژه محیط آموزشی
 ویدئو پروژکتور و پرده برقی
 سرمایش و گرمایش و تهویه مناسب
 روشنائی ویژه در  3حالت عادی Present ،و اضطراری با در نظر گرفتن به طور متوسط
 300-450llدرجه روشنایی در هر کالس
 فلیپ چارت در کنار وایت بورد
 وایت بورد های هوشمند در برخی البراتوارها
 امکان کنترل متمرکز کلیه امکانات الکترونیک در کالس توسط مدرس

 . 3تجهیز ساختمان به  UPSبرای جلوگیری از هرگونه وقفه در زمان قطع برق در کالسها و در کل فضای آموزشی
 . 4امکان استفاده از اینترنت وایرلس در تمامی محیط موسسه و کالسها
 . 5سیستم  RFIDجهت کنترل عبور و مرور دانشجویان و اساتید و دسترسی به سایر سیستم های اطالعاتی
 . 6کابل کشی ساختا ر یافته ویژه مراکز آموزشی تخصصی مطابق با نیازهای یک محیط آموزشی تخصصی از لحاظ دسترسی،
کارآیی و امنیت.
 . 7دوربینهای مدار بسته جهت کنترل کالسها و کل محیط آموزشی
 . 8امکان ضبط و آرشیو صوت و تصویر در کلیه کالسها
 . 9سیستم صوتی مرکزی  ،جهت اعالم اطالعیه ها و پخش اعالنات به صورت مرکزی
 . 10دیتاسنتر مجهز برای برگزاری انواع کالسهای تخصصی در حوزه فناوری
 . 11استفاده از سیستم مجازی سازی ) (Virtualizationجهت در اختیار گذاشتن حداکثر تعداد سیستم عاملهای مورد نیاز
هر کالس در حداقل زمان
 . 12البراتوار های سیسکو مجهز به روتر و سوئیچ های ویژ ه کالس های تخصصی سیسکو مطابق با استاندارد
 . 13البراتوار های بسیار مجهز هواوی با جدیدترین و کاملترین تجهیزات هوای ویژه کالسهای تخصصی هواوی
 . 14البراتوار های امنیت تخصصی ویژه دوره های تکنیکال امنیت اطالعات و شبکه مجهزبه جدیدترین سخت افزارها و نرم
افزارهای امنیت
 . 15رک های ویژه دوره های شبکه جهت معرفی تجهیزات شبکه
 . 16امکانات رفاهی نظیر ناهارخوری ،فضای استراحت ،نمازخانه خواهران و برادران همراه با وضوخانه Coffee Room ،
مجهز به دستگاه  Vendingاتوماتیک سرد و گرم
 . 17سیستمهای کامال مکانیزه بهداشتی
 . 18اتاق آزمون با امکانات استاندارد ویژه برگزاری آزمونهای بین المللی و مجهز به سیستمهای کنترلی
 . 19سیستم  Digital Signageبا قابلیت کنترل مرکزی برای نمایش کلیه اعالنات ،نقشه طبقات  ،معرفی تکنولوژیها و
راهنماها در کلیه طبقات و فضاهای عمومی
 . 20سالن سمینار تجهیز شده با کاربری ویژه برگزاری سمینار با ظرفیت  60نفر و یا برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی با
امکان چیدمان مطابق نوع دوره
 . 21خودپرداز بانک در محل موسسه جهت دسترسی سریع به سیستمهای بانکی
 . 22امکان برگزاری دوره ها بدون حضور فیزیکی مدرس از طریق اینترنت با توجه به امکانات صوتی و تصویری

 . 23امکان برگزاری دوره های همزمان در چند کالس با یک مدرس از طریق سیستمهای شبکه ای
 . 24امکان استفاده از کلیه نرم افزارهای کمک آموزشی از جمله انواع شبیه سازها ،نرم افزارهای شبکه و امنیت شبکه و Net
 Supportویژه مدرس جهت کنترل سیستمها
2 . 25خروجی مجزا و  2راه پله مجزا جهت استفاده در زما نهای اضطراری یا آتش سوزی
 . 26امکان استفاده دانشجویان واساتید از پرتال داخلی کهکشان با امکانات زیر:
 مشاهده اطالعیه ها
 مشاهده اخبار کهکشان
 مشاهده اخبار فناوری اطالعات
 فرم گزارش مشکالت البراتوار
 فرم درخواست دوره
 فرم درخواست کتاب
 مشاهده اطالعات دوره ها
 مشاهده لیست کتب
 مشاهده اطالعات آزمونهای بین المللی
 دانلود فایل ها و نرم افزارهای مورد نیاز
کهکشان را آنالین ببینید.

اجاره البراتوار به صورت تمام روز

ردیف

امکانات (روزانه)

هزینه (ریال)

1

فضای برگزاری دوره آموزشی با ظرفیت  20نفر

25،000،000

2

فضای برگزاری دوره آموزشی با ظرفیت  36نفر

40،000،000

3

آمفی تاتر  50نفره

50،000،000

4

ویدئو پرژکتور و پرده نمایش

10،000،000

5

اینترنت پرسرعت 1MBPS

3،000،000

6

 10عدد کامپیوتر

10،000،000

7

هر عدد لپ تاپ

4،000،000

8

 Router ،Switchو . . .

4،500،000

9

تصویر برداری اتوماتیک

12،000،000

10

تصویر برداری دستی توسط یک دوربین

17،000،000

11

 Flip Chartو کاغذ متری و سایر موارد

2،500،000

12

پذیرایی میان وعده

 600،000به ازای هر وعده در قالب کارت وندینگ

13

ناهار

(براساس درخوا ست متقاضی طبق منوی موجود)

14

پکیج هدیه برای شرکت کنندگان

خودکار ،دفتر و هدیه ویژه کهکشان

اجاره البراتوار به صورت نیم روز:
ردیف

امکانات (نیم روز)

هزینه (ریال)

1

فضای برگزاری دوره آموزشی با ظرفیت  20نفر

15،000،000

2

فضای برگزاری دوره آموزشی با ظرفیت  36نفر

30،000،000

3

آمفی تاتر  50نفره

35،000،000

4

ویدئو پرژکتور و پرده نمایش

4،000،0000

5

اینترنت پرسرعت 1MBPS

1،500،000

6

 10عدد کامپیوتر

7،000،000

7

هر عدد لپ تاپ

2،500،000

8

 Router ،Switchو . . .

3،000،000

9

تصویر برداری اتوماتیک

7،000،000

10

تصویر برداری دستی توسط یک دوربین

9،000،000

11

 Flip Chartو کاغذ متری و سایر موارد

1،500،000

12

پذیرایی میان وعده

 600،000به ازای هر وعده در قال ب کارت وندینگ
(براساس درخواست متقاضی قابل تغییر می باشد)

13

ناهار

(براساس درخواست متقاضی طبق منوی موجود)

14

پکیج هدیه برای شرکت کنندگان

خودکار ،دفتر و هدیه ویژه کهکشان

