
 

 ساعت48 7،395،000
   سه شنبه-یکشنبه
 20الی 16

3dsMax & Vray بعدیدر طراحی سه 
 و اختصاص مصالح )مقدماتی و پیشرفته(

 سه شنبه-یکشنبه ساعت30 7،200،000
 20الی 16

3DsMAX  (پيشرفته) 

 سه شنبه-یکشنبه ساعت30 7،000،000
 20الی 16

3DsMAX  (تیمقدما) 

 17دوشنبه -شنبه ساعت40 7،955،000
 20الی 

 Auto Cad Civil 3Dسازی افزار راهنرم

الی  12 چهارشنبه ساعت30 6،200،000
16 

 سیگما 6اصول کلی متدولوژی 

 ساعت16 8،575،000
سه  -یکشنبه

 18 جمعه -شنبه
 20الی 

 MATLABانتقال حرارت با نرم افزار 

 ساعت28 9,575,000
سه  -یکشنبه

 18 جمعه -شنبه
 20الی 

 MATLABافزار مکانیک سیاالت با نرم

 یو منطق فاز  یعصب یهاشبكه 20الی  16 دوشنبه ساعت36 12,862,500

 های کشف، اعالن و اطفا حریقسیستم 12الی  8پنجشنبه  ساعت25 7,400,000

 12الی  8 جمعه ساعت20 7,500,000
 ISO9001:2015آشنایی با استاندارد 

 )سیستم مدیریت کیفیت(

الی  16  چهارشنبه ساعت14 6,700,000
20 

 CEآشنایی با استاندارد محصول اروپایی 



 

 12الی  8 جمعه ساعت25 7,700,000
آشنایی با اصول، تشریح الزامات و مستندسازی الزامات 

سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی بر مبنای 
 ISO13485:2016استاندارد 

 12الی  8 جمعه ساعت20 7,500,000
آشنایی با اصول، تشریح الزامات و مستندسازی 

درمان بر سیستم مدیریت کیفیت در بخش بهداشت و 
 ISO9001:2015مبنای استاندارد 

 سه شنبه -يکشنبه ساعت34 6,800,000
 19الی  17

 ارزش سیآشنايي با مهند

الی  17 چهارشنبه ساعت35 7,000,000
20 

 (Piping Analysis)آناليز تنش 

الی  11 پنچ شنبه ساعت30 6,300,000
14 

 CAESAR IIافزار با نرم یآناليز تنش كاربرد

الی  12 پنچ شنبه ساعت46 21,500,000
16 

 تعمیر مانیتور

جمعه -پنچ شنبه ساعت115 49,985,000
 12الی  8

 تعمیرات تلفن همراه

الی  12 پنچ شنبه ساعت30 5,947,500
16 

 Aspenافزار سازی فرایندها با استفاده از نرمشبیه
Plus 

الی  16 چهارشنبه ساعت24 5,898,500
20 

  HYSYSافزارفرایندها با استفاده از نرمسازی شبیه
 )مقدماتی(

الی  12 چهارشنبه ساعت34 7,985,000
16 

 طراحی بردهای مدار چاپی
 protel Alitum Designerافزار با نرم

 PFDو  P&ID یهاطراحی و ترسیم نقشه 20الی  16 جمعه ساعت30 7,895,000



 

الی  16 پنچ شنبه ساعت36 8,985,000
20 

طراحی، استقرار و ارتقای سیستم مدیریت پروژه مطابق 
 PMPبراساس گواهینامه  PMBOKالمللی استاندارد بین

جمعه  -پنچ شنبه ساعت50 12,500,000
 16الی  12

 مديريت و كنترل پروژه

الی  16چهارشنبه  ساعت30 7،500،000
20 

 Microsoft Projectافزار نرم

الی  17 سه شنبه ساعت30 8،300،000
20 

 Primaveraافزار نرم

الی  12 چهارشنبه ساعت24 6,755,000
16 

 Comfar Expertافزار نرم

الی  8 پنچ شنبه ساعت10 8,000,000
16 

 پیشرفته -کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 

الی  8 پنچ شنبه ساعت10 6,000,000
16 

 مقدماتی -کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 

 PLCریزی های قابل برنامهکنندهکنترل 16الی  12 جمعه ساعت90 22,500,000

الی  8 پنچ شنبه ساعت40 9,850,000
12 

 فرایندی یواحدها یمدل ساز 
 PDMSافزار با استفاده از نرم

الی  12 پنچ شنبه ساعت50 7,500,000
16 

 AVRهای میکروکنترل

 16دوشنبه-شنبه ساعت46 8،625،000
 20الی 

 ABAQUSافزار نرم

الی  16 پنچ شنبه ساعت60 12,000,000
20 

 ANSYSافزار نرم



 

الی  12 پنچ شنبه ساعت70 19,855,000
16 

 عمران سیدر مهند Ansysافزار المان محدود نرم

الی  16 پنچ شنبه ساعت60 12,000,000
20 

 )مقدماتی و پیشرفته( ARCGISافزار نرم

الی  16 چهارشنبه ساعت30 7,000,000
20 

 )پيشرفته( ArcGISافزارنرم

الی  16 چهارشنبه ساعت30 6,500,000
20 

 )مقدماتي( ArcGISافزارنرم

الی  16سه شنبه  ساعت70 14,000,000
20 

 )مقدماتی و پیشرفته( ARCVIEWافزار نرم

 )پيشرفته( ArcViewافزارنرم 20الی  16دوشنبه  ساعت40 9,500,000

 (تی)مقدما ArcViewافزارنرم 20الی  16یکشنبه  ساعت30 8,500,000

 Carrierافزار نرم 20الی  16دوشنبه  ساعت36 7,500,000

 سطح پیشرفته CATIAافزار نرم 16الی  12 جمعه ساعت40 9,650,000

 سطح متوسط CATIAافزار نرم 12الی  8 جمعه ساعت60 8,650,000

 سطح مقدماتی CATIAافزار نرم 16الی  12 جمعه ساعت45 7,650,000

 )مقدماتی، متوسط، پیشرفته(CATIAافزار نرم 20الی  16 جمعه ساعت145 23,200,000

الی  16 سه شنبه ساعت30 7,650,000
20 

 ETAPافزار نرم



 

الی  16 چهارشنبه ساعت36 7,800,000
20 

 Solid Worksافزار نرم

الی  16 چهارشنبه ساعت36 18,000,000
20 

 Safe, Etabs, SAPافزارهاي نرم

 16 دوشنبه-شنبه ساعت30 6,360,000
 20الی 

COREL DRAW 

سه شنبه -یکشنبه ساعت32 2,749,000
 20الی  16

 ICDL1))مبانی کامپیوتر، ویندوز و اینترنت

 16 دوشنبه-شنبه ساعت98 9,000,000
 20الی 

 ICDL2))اکسل، پاورپوینت و اکسس ورد،

سه شنبه -یکشنبه ساعت15 2,295,000
 20الی  16

INTERNET 

 16 دوشنبه-شنبه ساعت26 3,060,000
 20الی 

MICROSOFT ACCESS 2016  (مقدما)تی 

 16 دوشنبه-شنبه ساعت20 3,978,000
 20الی 

MICROSOFT ACCESS 2016(پيشرفته) 

 16 دوشنبه-شنبه ساعت25 3,825,000
 20الی 

MICROSOFT EXCEL 

 16 دوشنبه-شنبه ساعت20 3,060,000
 20الی 

MICROSOFT POWERPOINT 

سه شنبه -یکشنبه ساعت25 3,575,000
 20الی  16

Microsoft Windows 10 

 16 دوشنبه-شنبه ساعت25 3,825,000
 20الی 

MICROSOFT WORD 



 

 16 دوشنبه -شنبه ساعت45 12,000,000
 20الی 

PHOTOSHOP  (پيشرفته) 

 16 دوشنبه -شنبه ساعت30 7,855,000
 20الی 

) PHOTOSHOP تی(مقدما 

دوشنبه -شنبه ساعت45 6,300,000
 20الی  17:30

 ILLUSTRATORبا نرم افزار  یآشناي

دوشنبه -شنبه ساعت45 6,300,000
 20الی  17:30

 INDESIGNبا نرم افزار  یآشناي

الی  12 پنچ شنبه ساعت40 7,200,000
16 

JavaScript  جاوا اسکریپت 

الی  16 پنچ شنبه ساعت30 5,400,000
20 

 )مقدماتی( JAVAبرنامه نويسي به زبان 

الی  8 پنچ شنبه ساعت35 8,750,000
12 

 )پیشرفته( C#.NETبرنامه نويسي به زبان

الی  16 چهارشنبه ساعت40 8,650,000
20 

 )مقدماتی( C#.NETبرنامه نويسي به زبان

الی  12 شنبه پنچ ساعت50 12,500,000
16 

نرم افزارهای تحت وب با استفاده از   یرنامه نويسب
ASP.Net 

الی  12 پنچ شنبه ساعت40 5,200,000
16 

 ++ )پیشرفته(Cبه زبان  ینويسبرنامه

الی  16پنجشنبه  ساعت30 4,985,000
20 

 (ی++ )مقدماتCبه زبان  ینويسبرنامه

 SQL SERVER 2016پایگاه داده  12الی  8 جمعه ساعت50 9,895,000



 

الی  8 پنچ شنبه ساعت30 9,865,000
12 

 های اندروید )مقدماتی(توسعه اپلیکیشن

الی  12 پنچ شنبه ساعت30 9,955,000
16 

 ی اپلیکیشن های اندروید )پیشرفته(توسعه

جمعه -پنچ شنبه ساعت58 16,985,000
 12الی  8

 CCNA Ciscoدوره آموزش 

 +Networkدوره آموزش  16الی  12 جمعه ساعت40 6,120,000

الی  13 پنچ شنبه ساعت15 3,225,000
18 

 )پیشرفته( Wordpressطراحی سایت با 

الی  13 پنچ شنبه ساعت10 2,150,000
18 

 )مقدماتی( Wordpressطراحی سایت با 

جمعه -پنچ شنبه ساعت50 8,250,000
 12الی  8

 (یصفحات وب )مقدمات یطراح

جمعه -پنچ شنبه ساعت96 35,955,000
 12الی  8

 ای بورس )تحلیل تکنیکال(تربیت مشاور حرفه

 ساعت28 1,126,250
-دوشنبه-شنبه

الی  16چهارشنبه 
19 

 اوراق بهادار )بورس( یو ارزياب یگذار سرمايههای روش

 18الی  14 پنچ شنبه ساعت256 61,445,000
 یاحرفه یحسابدار  14الی  8 جمعه

الی  13 پنچ شنبه ساعت24 7,250,000
19 

 یعلم ینويسمقاله

 


