
Dünyanın her yerindeki çalıştaylar ve konferanslardan en iyi eğitim kurslarını ve materyallerini seçen 

“Online Sürekli Eğitim” paketidir. 

Mühendislik alanında ileri teknolojiler için çeşitli konularda 425’den fazla eğitim/kurs paketleri sunar. 

Bu Eğitim Paketleri mühendislik ve araştırma teknolojilerinin geniş bir sahasında tanınan uzmanlar 

tarafından verilmektedir. 

İçerik: 

• IEEE konferanslarında sunulmuş olan en iyi kurslar 
esas alınarak geliştirilmiştir. 

• Her paket ortalama bir saatlik süreyle sunulur. 

• Hızlı, kullanıcı kontrollü 

• Masaüstünüzden 7/24 erişim 

• Endüstriyel dizayn içeriği ile 

 Ses ve görüntü dosyaları 

 Diyagramlar 

 Animasyonlar 

 Otomatik yer işaretleme 

 Etkileşimli ortam 

 Ölçme, Assessments, terimler sözlüğü ve 
referanslar 

Güçlü Yönleri 

• Farklı hiçbir organizasyon IEEE eLearning Library gibi erişilebilir, etkileşimli ve otorite online eğitim 
hizmetini sunmamaktadır. 

• IEEE eLearning Library üzerinden alınmış olan eğitimler uluslararası geçerliliğe sahip olan 
akreditasyonla “Kariyer Gelişiminize” katkıda bulunur. 

• Bütün eğitim paketlerindeki konu alanları birbirleri ile ilgili eğitim teknolojilerini kapsadığından 
kullanıcılar aynı anda bütün eğitim paketlerinden faydalanmış olabilirler. 

• Her disiplindeki teknolojik gelişmeleri en güncel haliyle sunarak hakimiyet düzeyini arttırır. 

• Sürekli eğitime katılımı teşvik eden “Dinamik Arayüz” olanağı sunar. 

• Kullanıcılar bir saatlik eğitim paketi ile son gelişen teknoloji ve trendleri detayları ile yakalayarak 
takip edebilme fırsatını yakalar. 

• İçerikteki tüm ders notlarına PDF formatında erişim sağlanabilir. 

• Profesyonel sertifikasyon ve kariyer gelişiminde IEEE sertifikasyonu verir. Earn Continuing 
Education Units (CEUs) and Professional Development Hours (PDHs) 

CEUs (Continuing Education Units): 

Kişinin katılımını resmi bir biçimde ölçen bir birimdir. IEEE eLearning 
Library derlemelerini başarı ile bitirenler bu belgeyi kazanır. 

PDHs (Professional Development Hours): 

Profesyonel Mühendislik ve Mimarlık alanlarında yüksek kalitede online 
eğitim programları ve Sertifikasyon sağlayan uluslararası bir kuruluştur. 



• Üniversitelerde dersleri destekler, 

• Araştırma projeleri için yeni gelişen teknolojilere ön hazırlık sağlar, 

• Online öğrenim, kurumlar için önemlidir, 

• CEOs sertifikasyonunu almak başarı için önemlidir, 

• Kurumlar çalışanlarını hesaplı bir şekilde yeniden eğitmeye gerek duyar, 

• Gelecekteki işlerin %60’ı eğitime ihtiyaç duyar.  

Neden IEEE eLearning Library Kullanılmalı?  

Birçok Teknoloji Alanına Hitap Eden Eğitim Paketleri  

• Aerospace   

• Antennas and Propagation 

• Bioengineering 

• Communications 

 Networking 

 Wireless  

• Components, Circuits & Devices 

 The IEEE eLearning Series on Design of Integrated Circuits  

• Computational and Artificial Intelligence 

• Computing 

 Software Engineering  

• Engineering Profession  

• Fields, Waves and Electromagnetics 

• IEEE Standards 

• Microwave Theory and Techniques 

• Nanotechnology 

• Photonics and Electro‐Optics   

 The IEEE eLearning Series on Fiber Optics   

 Pioneers in Photonics  

• Power and Energy 

 Introduction to Application of the NESC  

• Reliability  

• Robotics and Control Systems 

• Signal Processing and Analysis 

• Smart Grid 

• Sustainable Green Engineering 

• Vehicular Technology  

İstanbul Merkez Ofis : 
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