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 KNXراهنمای شرکت در دوره های آموزشی بین المللی 

، پس از رفع تحریمهای هسته ای، و به موازات برگزاری همایش بزرگ جهانی ساختمان هوشمند آرتمنشرکت فراهوشمند انرژی  

نمود. با افتخار پس از طی مراحل    KNX(، اقدام به راه اندازی نخستین مرکز ایرانی آموزش  KNXامین سال تاسیس انجمن  25)

میالدی تاسیس شد و هم اکنون برگزاری دوره های بین    2016، این مرکز در سال  KNXو اخذ مجوزهای الزم از انجمن جهانی  

 و صدور مدارک معتبر بین المللی )از سوی کشور عزیزمان ایران( میسر شده است.  KNXالمللی 

شخصا در دوره ها ثبت نام نمایید، مراحل و  در مورد دوره های آموزشی داشته باشید یا    اگر تمایل دارید که اطالعات بیشتری

 اقدامات الزم در این فایل شرح داده شده است. 

 KNXسرفصل دوره های آموزشی بین المللی 

 KNX Basic Course (KNX Partner)سرفصل دوره آموزشی بین المللی  
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 :Basicمشخصات دوره 

 )شرکت در دوره مقدماتی فشرده آرتمن پیشنهاد می شود( برای شرکت در دوره: نیازی نیستپیش زمینه  •

 ساعت 30طول دوره:  •

 KNXجزوات دوره: طبق استاندارد  •

 %50حداقل نمره جهت قبولی در آزمونها: حداقل نمره  •

 KNXرسمی Tutorارائه دوره توسط  •

 KNX Advanced Courseسرفصل دوره آموزشی بین المللی  

 

http://www.smart-buildings.ir/


 

 02177914753و  Buildings.ir-www.Smart – 02126148258 –در ایران  KNXاولین مرکز آموزشی رسمی انجمن جهانی 

 :Advancedمشخصات دوره 

 KNX Basic Courseپیش زمینه برای شرکت در دوره: مدرک  •

 ساعت 30طول دوره:  •

 KNXجزوات دوره: طبق استاندارد  •

 %50حداقل نمره جهت قبولی در آزمونها: حداقل نمره  •

 KNXرسمی Tutorارائه دوره توسط  •

 KNX HVAC Courseسرفصل دوره آموزشی بین المللی  

 

 : HVACمشخصات دوره 

 KNX Basic Courseپیش زمینه برای شرکت در دوره: مدرک  •

 ساعت 12طول دوره:  •

 KNXجزوات دوره: طبق استاندارد  •

 %50: حداقل نمره تئوری حداقل نمره جهت قبولی در آزمون •

 KNXرسمی Tutorارائه دوره توسط  •
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 KNXثبت نام در وبسایت 

دارای اکانت فعال بوده اید، نیازی به ثبت نام وجود ندارد. اما اگر هنوز اکانتی نساخته اید، برای ثبت    KNXاگر قبال در وبسایت 

 می توانید طبق روش زیر اقدام نمایید: KNXنام در وبسایت 

 و طی مراحل زیر:  KNXمراجعه به وبسایت  -

در صورتی که اکانت دارید در کادر زرد وارد کرده، در غیر این صورت    مراجعه فرمایید. https://my.knx.orgابتدا به آدرس  

 کلیک نمایید. مطابق شکل زیر:   کادر صورتیدر  sign up nowبر عبارت  جهت ساخت اکانت

 

 

 

 

 حال در ادامه، فرم ثبت نام را تکمیل فرمایید. توجه فرمایید که اطالعات را به زبان انگلیسی و دقیق وارد نمایید.  

 

http://www.smart-buildings.ir/
https://my.knx.org/
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http://www.smart-buildings.ir/


 

 02177914753و  Buildings.ir-www.Smart – 02126148258 –در ایران  KNXاولین مرکز آموزشی رسمی انجمن جهانی 

باید بقیه قسمت ها را  فرم، ایمیل فعالسازی برای ما ارسال می گردد که باید با کلیک بر لینک داخل ایمیل،   این  تکمیل پس از  

 . مطابق تصاویر زیر تکمیل کنید 

 

 

 

http://www.smart-buildings.ir/
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 KNXثبت نام در دوره های آموزشی 

 دوره مورد نظر را ثبت بفرمایید. باید با اکانتی که ساختید مجدد وارد سایت شوید و مطابق تصاویر زیر پس از فعالسازی اکانت، 

 را انتخاب کنید. Applicationگزینه   Accountروی قسمت 

 

 

 کلیک کنید.    Subscribe to a KNX certified courseروی گزینه در صفحه بعدی مطابق تصویر زیر 

http://www.smart-buildings.ir/
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در صقحه بعدی دوره های آموزشی موجود نمایش داده می شود. می توانید دوره مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که کد  

 کلیک کنید.   Find your courseدوره مورد نظر را در اختیار دارید مطابق تصویر زیر روی گزینه  

 

 و مطابق تصویر زیر کد دوره را در کادر وارد کنید 

 

http://www.smart-buildings.ir/
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 دوره مورد نظر پیدا شده و با اطمینان بیشتر روی دوره کلیک کنید. Searchبعد از وارد کردن کد دوره و زدن گزینه  

 

 را بزنید.  Register to courseرا تیک زده و گزینه   قسمتآخر مطابق تصویر باال دو  در 

  لینکدسترسی داشته باشید، می توانید به آدرس    آرتمنممکن است نیاز داشته باشید تا به اطالعات بیشتری از مرکز آموزشی  

 مراجعه نمایید. زیر

https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/community/training-

centres/?country=121&basic=1&advanced=1&tutor=1&searchOption=name&searchTerm = 

http://www.smart-buildings.ir/
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 اطالعات شرکت در سایت جدید: 

 

 :KNXاطالعات تکمیلی در مورد ثبت نام دوره های بین المللی  

مراتب را از طریق راه های ارتباطی شرکت آرتمن )فرم وبسایت،  در صورتیکه تمایل دارید که قطعا در کالس ها شرکت نمایید، لطفا   •

ایمیل و تلفن( اعالم بفرمایید تا ثبت نام برای شما به صورت رزرو انجام شود و هماهنگی های بعدی از طرف همکاران ما صورت  

 (77914753با شماره و یا تماس  artman.smart@gmail.comو یا  buildings.ir-info@smartبگیرد. )ایمیل 

یل، تلگرام یا واتس آپ ارسال  درصد مبلغ را واریز کرده و رسید پرداختی را از طریق ایم   30جهت رزرو قطعی دوره می بایست   •

 (09376135149بفرمایید. )شماره واتس آپ شرکت جهت هماهنگی دوره 

توجه داشته باشید که جهت  اقدام فرمایید.   MyKNX.orgحتما قبل از شروع دوره جهت ساخت اکانت و ثبت کد دوره در سایت   •

 الزامی است.  KNXفت اکانت دریاثبت نام قطعی و همچنین دریافت جزوات آموزشی و مدرک نهایی،  

جزوات آموزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. جزوات آموزشی ارائه شده، همواره مطابق با آخرین پس از رزرو قطعی دوره   •

 می باشند.  KNXنسخه جزوات انجمن جهانی 

 برگزار می گردد.  KNXو جدیدترین قطعات  ETS5دوره با آخرین ورژن نرم افزار  •

الزامی  Advanced  و  HVACهای    ( جهت شرکت در دورهBasicو دریافت مدرک )یا دارا بودن مدرک    Basic  شرکت در دوره •

 است.

 امیدواریم بتوانیم با ارائه بهترین خدمات، مثل همیشه با افتخار در خدمت جامعه مهندسی و متخصص کشور باشیم. 

 آرتمن فراهوشمند انرژی  

 دپارتمان آموزشی

http://www.smart-buildings.ir/
mailto:info@smart-buildings.ir
mailto:artman.smart@gmail.com

