
ساعتعنوان ردیف
1S torage & S tructured Cabling33

2Data  Center Package130

3C loud pack128

4Configuring and deploying a  private cloud64

5Monitoring and operating aprivate cloud64

6C itrix30

7HyperV33

8VCP -C loud42

9VCP -DCV42

10VCAP -DCD24

11VCAP -DCA42

12VCA20

13VCP -DT42

14VCAP -DTD24

15Hardware firewall pack30

16S oftware firewall pack50

17S ecurity +36

18Hack pack144

19S S CP27

20C IS S P30

21C ISM30

22CGE IT30

23C IR S C21

24C IS A30

25WIFU30

26PWK30

27E NSA54

28E CSA54

29E C IH30

30CHF I33

31CE H36

32GWAPT27

33GSNA27

34GS E C36

35GREM30

ICTدپارتمان 



36GPE N27

37GMOB27

38GCWN36

ساعتعنوان ردیف
39GC IH27

40GXPN39

41J ava  S E  8 P rogramming50

42J ava  E E  8 programming50

43Android Pack70

44(J ava  Mobile P rogramming for android-Core (Workshop50

45C# P rogramming60

46Web client Development30

47Microsoft AS P .net MVC60

48C# windows  applications50

49SQL  S erver 2014 Administraion25

50SQL  S erver 2014 Reporting S ervices20

51SQL  S erver 2014 Integration S ervices20

52SQL  S erver 2014 Database Development60

53SQL  S erver 2014 Analysis  S ervices20

FMSLogo40مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با 54

55Ios  7 P rogramming Fundamentals40

56Unity 2D Game programming36

57Oracle 12c Database40

58Advanced PHP  & MYSQL  42

59Net F ramework Application Development Foundation II45

60Net F ramework 4.5 Web-based C lient Application Development II45

61Net F ramework 4.5 Web-based C lient Application Development I60

62Net F ramework 4.5 Microsoft ADO .Net30

63Net F ramework 4.5 Windows  based C lient Application Development30

64Net F ramework Application Development Foundation I60

65Developing IOS  apps  with Swift50

ISO 27001:2005 16ممیزی داخلی استاندارد 66

ISO 27001:200540سرممیزی استاندارد 67

24(ISO 27001:2005 )بر مبنای استاندارد  (ISMS)طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتامنیت اطالعات 68

16مهارت های عمومی امنیت اطالعات69

70IT IL  Foundation V3 27
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71COBIT  Foundation 18

72IT IL  S ervice Manager27

24(با رویکرد معماری سازمانی  )طرح جامع فناوری اطالعات 73

8(ISACA از موسسه بین المللی Risk ITبا معرفی چارچوب )مدیریت ریسک فناوری اطالعات 74

4G24آشنایی با شبکه های موبایل نسل چهارم 75

4G28آشنایی با واسط هوایی در شبکه های موبایل نسل چهارم 76

ساعتعنوان ردیف
30(فاز دوم) 2G شبکه های موبایل BSSتحلیل پارامتر و بهینه سازی بخش 77

24آشنایی با ساختار شبکه نسل سوم موبایل78

GPRS/EDGE16اصول و مبانی 79

24فاز اول  - RG10 نوکیا ورژن BTS و BSCآشنایی با سیستم 80

64(مبانی فیبر، مفصل بندی، اندازه گیری و تست فیبرهای نوری  )دوره جامع فیبرنوری 81

168660 و 1626 الکاتل مدل WDMنگهداری و بهره برداری ماکس و الین ترمینال نوری 82

V - 1590 زیمنس ورژن EWSDآموزش فشرده نگهداری سوئیچ 83

167890 و 1670 و 1660 الکاتل مدل SDHنگهداری و بهره برداری ماکس و الین ترمینال 84

60(یکسو کننده و باتری)نگهداری سیستم های تغذیه و نیرو 85

60(کنترل پنل و دیزل ژنراتور )نگهداری سیستم های تغذیه و نیرو 86

24مفصل بندی وپیوند تارهای نوری87

24مبانی فیبر نوری88

Huawei90آموزش فشرده نگهداری سوئچ 89

24(OTDR)اندازه گیری و تست فیبرهای نوری 90

24مفصل بندی و پیوند تارهای نوری91

60اورهال موتور و دیزل ژنراتور92

60 زیمنسSDHنگهداری ماکس و الین ترمینال 93

PDH30 و PCMاصول و مبانی 94

SDH24آشنایی با سیستمهای انتقال 95

30اصول و مبانی رادیو و مالتی پلکس دیجیتال96

16آشنایی با سیستمهای مخابراتی97

30(فاز اول) BSSتحلیل پارامترهای 98

BSS21اصول و مفاهیم بهینه سازی شبکه 99

GSM24آشنایی با شبکه های موبایل 100

818رباتیک دانش آموزی دبیرستان 101

718رباتیک دانش آموزی دبیرستان 102

618رباتیک دانش آموزی دبیرستان 103

518رباتیک دانش آموزی دبیرستان 104

418رباتیک دانش آموزی دبیرستان 105
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318رباتیک دانش آموزی دبیرستان 106

218رباتیک دانش آموزی دبیرستان 107

818رباتیک دانش آموزی دبستان 108

718رباتیک دانش آموزی دبستان 109

618رباتیک دانش آموزی دبستان 110

518رباتیک دانش آموزی دبستان 111

418رباتیک دانش آموزی دبستان 112

318رباتیک دانش آموزی دبستان 113

218رباتیک دانش آموزی دبستان 114

ساعتعنوان ردیف
118رباتیک دانش آموزی دبستان 115

144بسته رباتیک دانش آموزی دبستان 116

118رباتیک دانش آموزی دبیرستان 117

144بسته رباتیک دانش آموزی دبیرستان 118

119P rogramming with Python60

120P rogramming with Matlab60

130شبیه سازی دانش آموزی 121

122Configure advance windows  server 2012 R 2 (70-412)69

123Administering windows  server 2012 R 2 exam (70-411)57

124Windows  server 2012 R 2 exam (70-410)48

125Configuring windows  8.1 exam (70-687)42

126Network30

127MTCINE36

128CCNA R  & S66

129CC IE  R  & S  Lab II70

130CC IE  R  & S  LabI50

131Upgrading to MCSA201654

132E xchange  S erver 201648

133Windows  S erver 2012 R 2 Management96

134HP  Pack69

HP30سرورهای 135

HP39مبانی ذخیره سازهای 136

137S hare point 2013 Administration44

138S hare Point 2013 Power User28

139S harePoint 2013 E nd user20

140MTC  Pack54
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141MCS E  2012 R 2 TTC40

142MTCNA26

143CCNP  Tshoot24

144CCNP  Switch42

145CCNP  Route60

146CCNA54

147CCNA Wireless36

148DCICT30

149CCNA S ecurity45

150MCS E  2012 R 2 Package240

151MCSA 2012 R 2 Package216

152Designing & Implementing a  S erver Infrastructure24

ساعتعنوان ردیف
153Configuring Advance Windows  S erver 2012 R 2 (II)36

154Configuring Advance Windows  S erver 2012 R 2 (I)45

155Administering Windows  S erver 2012 R 260

156Windows  S erver 2012 R 251

157Configuring Windows  8.148

158Datacenter Monitoring With S ystem Center 2012 Operation Manager45

159Administering S ystem Center 2012 Configuration Manager51

160Workshop (I) MCS E  201224

161Microsoft S ecurity 201240

162CCNA Voice40

163CWDP32

164CWSP32

165CWNA30

166CWTS30

167MTCWE  (Mikro T ik Certified Wireless  E ngineer)16

168MTCUME  (Mikro T ik Certified User Management)16

169MTCTCE  (Mikro T ik Certified Traffic Control E ngineer)24

170MTCRE  (Mikro T ik Certified Routing E ngineer))16

171OS36

172Hard ware51

12(2016مرور وب و ارتباطات ) ICDLمهارت هفتم 173

14(2016ارایه مطالب ) ICDlمهارت ششم 174

24(2016استفاده از پایگاه داده ها ) ICDLمهارت پنجم 175
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24(2016صفحه گسترده ) ICDLمهارت چهارم 176

24(2016واژه پردازی ) ICDLمهارت سوم 177

24(Windows 10استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها ) ICDLمهارت دوم 178

8(2016مفاهیم فناوری اطالعات و ارتباطات ) ICDLمهارت اول 179

180ICDL  Pack  2016131

181ICDL  2016 Level 263

182ICDL  2016 Level 168

Word+Excel 201350تلفیقی 183

12(2013نسخه -مرور وب و ارتباطات) ICDLمهارت هفتم 184

14(2013نسخه -ارائه مطلب) ICDLمهارت ششم 185

24(2013نسخه -استفاده از پایگاه داده ها) ICDLمهارت پنجم 186

24(2013نسخه -صفحه گسترده) ICDLمهارت چهارم  187

24(2013نسخه - واژه پردازی ) ICDLمهارت سوم 188

24(2013نسخه -استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها) ICDLمهارت دوم 189

ICDL100تربیت مدرس 190

ساعتعنوان ردیف
191ICDL  18ارائه مطلب- پیشرفته

192ICDL  35پایگاه داده ها- پیشرفته

193ICDL  30صفحه گسترده- پیشرفته

194ICDL  30واژه پردازی- پیشرفته

14(ارائه مطلب) ICDLمهارت ششم 195

24(استفاده از پایگاه داده ها) ICDLمهارت پنجم 196

24(صفحه گسترده) ICDLمهارت چهارم 197

24(واژه پردازی) ICDLمهارت سوم 198

24(استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها) ICDLمهارت دوم 199

12(مرور وب و ارتباطات)  ICDLمهارت هفتم 200

8(مفاهیم فناوری اطالعات و ارتباطات) ICDLمهارت اول 201

202E qual S kills24

203ICDL  Level II63

204ICDL  Level I68

15آموزش تایپ و تندزنی205

206Microsoft Office Power Point 2016 E xpert12

207Microsoft Office Access  2016 E xpert30

208Microsoft Office E xcel 2016 E xpert24

209Microsoft Office Word 2016 E xpert24

210Microsoft Office Power Point 201615
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211Microsoft Office Access  201630

212Microsoft Office E xcel 201624

213Microsoft office word 201624

214Microsoft Office Vis io 2013 E xpert15

215Microsoft Office Power Point 2013 E xpert12

216Microsoft Office Access  2013 E xpert30

217Microsoft Office E xcel 2013 E xpert24

218Microsoft Office Word 2013 E xpert24

219Microsoft Office OneNote 201330

220Microsoft Office Vis io 201315

221Microsoft Office Outlook 201324

222Microsoft Office PowerPoint 201315

223Microsoft Office Access  201330

224Microsoft Office E xcel 201324

225Microsoft Office Word 201324

Access50 در VBAبرنامه نویسی 226

30 پیشرفتهExcel در VBAبرنامه نویسی 227

30 مقدماتیExcel در VBAبرنامه نویسی 228

229Advanced HTML5 and CS S 3 S pecialist89

230User Interface Designer25

ساعتعنوان ردیف
231S ite Development Associate30

232J query & Ajax & Bootstrap42

233C IW Design Pack144

234Methodology And Responsive  Design With Bootstrap36

235J Query & Ajax42

236J ava  S cript30

237Advanced Web Design (Dreamweaver , Photoshop)42

238Web Design Fundamental (HTML5, CS S 3)54

30بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت239

240E - Commerce S trategies  & P ractices45

241Dynamic Web S ite Makeover With Php & My S ql42

C60++برنامه نویسی به زبان 242

243LP IC 269

244(L INUX  + (II42

245(L INUX  + (I42
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iphone & ipad50برنامه نویسی برای 246

247TMG  201060



ساعتعنوان ردیف
1E nglish upper-intermediate 5 for schoolers32

2E nglish upper-intermediate 4 for schoolers32

3E nglish upper-intermediate 3 for schoolers32

4E nglish upper-intermediate 2 for schoolers32

5E nglish upper-intermediate 1 for schoolers32

6E nglish advanced 5 for schoolers32

7E nglish advanced 4 for schoolers32

8E nglish advanced 3 for schoolers32

9E nglish advanced 2 for schoolers32

10E nglish advanced 1 for schoolers32

11PE TS  832

12PE TS  732

13PE TS  632

14PE TS  532

15PE TS  432

16PE TS  332

17PE TS  232

18PE TS  132

19KE TS  832

20KE TS  732

21KE TS 632

22KE TS  532

23KE TS  432

24KE TS  332

25KE TS  232

26KE TS  132

27P re-Move232

28P re-Move1 32

29K ids  8 32

30K ids  732

31K ids  632

32K ids  532

33K ids  4 32

34K ids  332

35K ids  232

36K ids  1 32

37F LY   8 32
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38F LY   732

39F LY   6 32

40F LY  532

ساعتعنوان ردیف
41F LY   432

42F LY   332

43F LY   2 32

44F LY  132

45Move 1632

46Move 1532

47Move 1432

48Move 1332

49Move 1232

50Move 1132

51Move 1032

52Move 932

53Move 832

54Move 732

55Move 632

56Move 532

57Move 432

58Move 3 32

59Move 2 32

60Move 132

61S tart 632

62S tart 532

63S tart 432

64S tart 332

65S tart 232

66S tart 132

68DE LTA Module 14

69BE C  higher3

71BE C  Vantage3

72BE C  preliminary3

73TKT2

74CPE4

75CAE4

76FCE4
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77PE T3

78KE T3

79Mock KE T  For S chools3

80Mock PE T  For S chools3

ساعتعنوان ردیف
81Mock F lyers2

82Mock Movers1

83Mock S tarters1

84PE T  for schools3

85KE T  for schools2

86F lyers2

87Movers2

88S tarters1

2آزمون تافل پیش متوسطه کودکان89

2 کودکان2آزمون تافل سطح 90

2 کودکان1آزمون تافل سطح 91

Cambridge KETS32آماده سازی زبان آموزان برای آزمون 92

Cambridge PETS32آماده سازی زبان آموزان برای آزمون 93

32 دانشگاه کمبریجFlyersآماده سازی آزمون 94

32 دانشگاه کمبریجStartersآماده سازی آزمون 95

IELTS3آزمون آزمایشی 96

1آزمون تعیین سطح کودک و نوجوان97

2آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی98

1تعیین سطح زبان آلمانی99

1تعیین سطح زبان اسپانیولی100

1تعیین سطح زبان فرانسه101

15کارگاه آموزش زبان انگلیسی وی   ژه کودکان102

103Y LE  R eview & R einforcement (R&R15

100تربیت مربی104

105E ducational Technology And R esources8

106C lassroom Interactions  And Management8

107Learner Motivation And Interest8

108Learner Autonomy And Teacher Development8

109Learner Analys is8

110Language Construction And Grammar8

111Games  For Language Learning8

112P roductive S kills12

113R eceptive S kills12
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114P ronunciation And Vocabulary8

115Testing And E valuation8

116Notions  Versus  F unctions6

117P lanning And S yllabus8

118E rror Management & F eedback8

119Email Correspondence  Workshop in E nglish10

120Writing Workshop For Teachers20

ساعتعنوان ردیف
121Phonics  Teaching Workshop12

122ELTA  (آموزش زبان انگلیسی به بزرگساالن)120

123TKT  Module 330

124TKT  Module 230

125TKT  Module 140

4نگرش حرفه ای به فرآیند آموزش زبان انگلیسی در مدارس126

10تربیت مدرس آموزش های خصوصی127

IELTS20تربیت مدرس آزمون 128

80تربیت مدرس ویژه انگلیسی بازرگانی129

Cambridge YLE10کارگاه تربیت معلم دوره های آماده سازی 130

36تربیت مدرس ویژه مدارس131

24تربیت مدرس ویژه مدارس و مهد کودکها132

IELTS24تربیت مدرس 133

4شعر، داستان خوانی، بازی134

4کارگاه شعر، داستان خوانی، بازی ویژه مدرسان135

17 سال17 تا 4کارگاه تربیت معلم زبان انگلیسی ویژه گروه سنی 136

15 سال 14 تا 4کارگاه تربیت معلم زبان انگلیسی ویژه گروه سنی 137

138Certificate In Teaching E nglish To Young Learners  And Teenagers50

139Diploma  in TE SOL120

140Intensive E nglish Course3260

141Intensive E nglish Course2260

142Intensive E nglish Course1260

143Intensive E nglish Course780

144CPE 642

145CPE 542

146CPE 442

147CPE 342

148CPE 242

149CPE 142

150E nglish Advanced Course 642

دپارتمان زبان های خارجه



151E nglish Advanced Course 542

152E nglish Advanced Course 442

153E nglish Advanced Course 342

154E nglish Advanced Course 242

155E nglish Advanced Course 142

156E nglish Upper- Intermediate Course 542

157E nglish Upper- Intermediate Course 442

158E nglish Upper- Intermediate Course 342

159E nglish Upper- Intermediate Course 242

160E nglish Upper- Intermediate Course 142

ساعتعنوان ردیف
161E nglish Intermediate Course 542

162E nglish Intermediate Course 442

163E nglish Intermediate Course 342

164E nglish Intermediate Course 242

165E nglish Intermediate Course 142

166E nglish P re-Intermediate Course 442

167E nglish P re-Intermediate Course 342

168E nglish P re-Intermediate Course 242

169E nglish P re-Intermediate Course 142

170E nglish E lementary Course 342

171E nglish E lementary Course 242

172E nglish E lementary Course 142

173Beginner242

174Begginer142

175Advanced Audio Visual Corse 30

176F ree Conversation 342

177F ree Conversation 242

178F ree Conversation 142

179Grammar 342

180Grammar 230

181Grammar 130

182E PT  P reparation Course( E nglish P roficiency Test )45

183MHLE  P reparation Course ( Ministry Of Health Language E xam )45

184TOLIMO P reparation Course45

185PE T  P reparation Course45

186KE T  P reparation Course45

187PTE  P reparation Course51
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188IDLTM P reparation Course110

189GMAT  P reparation Course60

190GRE  P reparation Course60

191IE LTS  P reparation Course51

192E nglish R esult, E TS  and F ree Conversation6

193Workshop TOF E L3

194Workshop IE LTS3

195Workshop GRE3

196Workshop GMAT3

197Workshop TOLIMO3

198Workshop MSRT3

199Workshop E PT3

200Workshop MHLE3

ساعتعنوان ردیف
70(ویژه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی  )دوره آمادگی آزمون حرفه ای زبان انگلیسی 201

202Occupational E nglish Test ( OE T  ) P reparation Course60

ICFE51دوره آمادگی 203

204TOE F L51

205P re-IE LTS75

206IE LTS  General75

207IE LTS  package2240

208IE LTS  package1240

IELTS30دوره فشرده آمادگی آزمون 209

210CPE  P reparation Course42

211FCE  P reparation Course42

212CAE  P reparation Course42

213GRE80

214TOE F L  lis tening13

215TOE F L  Writing13

216TOE F L  R eading13

217TOE F L  S peaking13

218IE LTS  Writing13

219IE LTS  R eading13

220IE LTS  S peaking13

221IE LTS  lis tening13

222Writing24

223Intensive IE LTS  P reparation Course30

30کارگاه ترجمه دوسویه224
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90مترجمی همزمان225

345ترجمه همزمان - مترجمی همزمان226

245ترجمه همزمان - مترجمی همزمان227

145ترجمه همزمان - مترجمی همزمان228

345پیش نیاز - مترجمی همزمان229

245پیش نیاز - مترجمی همزمان230

145پیش نیاز - مترجمی همزمان231

10مکاتبات و مذاکرات تجاری 232

40(1)مکاتبات و مذاکرات تجاری233

40(2)مکاتبات و مذاکرات تجاری 234

235Workplace E nglish II51

236Workplace E nglish I45

237Business  E nglish Course Advanced 642

238Business  E nglish Course Advanced 542

239Business  E nglish Course Advanced 442

240Business  E nglish Course Advanced 342

241Business  E nglish Course Advanced 242

ساعتعنوان ردیف
242Business  E nglish Course Advanced 142

243Business  E nglish Course UI 442

244Business  E nglish Course UI 342

245Business  E nglish Course UI 242

246Business  E nglish Course UI 142

247Business  E nglish Course I 442

248Business  E nglish Course I 342

249Business  E nglish Course I 242

250Business  E nglish Course I 142

251Business  E nglish Course P I 442

252Business  E nglish Course P I 342

253Business  E nglish Course P I 242

254Business  E nglish Course P I 142

255Business  E nglish Course E lementary 342

256Business  E nglish Course E lementary 242

257Business  E nglish Course E lementary 142

258Business  E nglish Course S tarter 242

259Business  E nglish Course S tarter 142

260E Adv 642

261E Adv 542
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262E Adv 442

263E Adv 342

264E Adv 242

265E Adv 142

266E UI 545

267E UI 445

268E UI 345

269E UI 245

270E UI 145

271E I 542

272E I 442

273E I 342

274E I 242

275E I 142

276E P I 442

277E P I 342

278E P I 242

279E P I 142

280E E  342

281E E  242

ساعتعنوان ردیف
282E E  142

283Lehrerfarbildungskurs30

284Niveau 1230

285Niveau 1130

286Niveau 1030

287Niveau 930

288Niveau 830

289Niveau 730

290Niveau 630

291Niveau 530

292Niveau 430

293Niveau 330

294Niveau 230

295Niveau 130

296German C 2.351

297German C 2.251

298German C 2.151
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299German C 1.451

300German C 1.351

301German C 1.251

302German C 1.151

303German B2.451

304German B2.351

305German B2.251

306German B2.151

307German B1.251

308German B1.151

309German A2.251

310German A2.151

311German A1.251

312German A1.151

313Conversazione  430

314Conversazione  330

315Conversazione  230

316MDP 1 ( 1مکالمه آزاد  )18

430مکالمه آزاد زبان ایتالیایی 317

318Italian 530

319Italian 430

320Italian 330

321Italian 230

ساعتعنوان ردیف
321Italian 130

30تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی322

27مکالمه آزاد سطح سه323

27مکالمه آزاد سطح دو324

27مکالمه آزاد سطح یک325

C1.126ترکی 326

C1.326ترکی 327

C1.226ترکی 328

30ترکی در سفر329

B2.326ترکی 330

B2.226ترکی 331

B2.126ترکی 332

B1.626ترکی 333

B1.526ترکی 334
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B1.426ترکی 335

B1.326ترکی 336

B1.226ترکی 337

B1.126ترکی 338

A2.326ترکی 339

A2.126ترکی 340

A2.226ترکی 341

A1.326ترکی 342

A1.226ترکی 343

A1.126ترکی 344

C240سطحDELEآمادگی آزمون بین المللی 345

C140سطحDELEآمادگی آزمون بین المللی 346

B240سطحDELEآمادگی آزمون بین المللی 347

B140سطحDELEآمادگی آزمون بین المللی 348

A240سطحDELEآمادگی آزمون بین المللی 349

A140سطحDELEآمادگی آزمون بین المللی 350

351Avanzado430

352Avanzado 330

353Avanzado 230

354Avanzado 130

355Intermedio430

356Intermedio330

357Intermedio230

358Intermedio130

359E lemental530

360E lemental430

ساعتعنوان ردیف
361E lemental330

362E lemental230

363E lemental130

364S uperior 5C 130

365S uperior 4C 130

366S uperior 3C 130

367S uperior 2C 130

368S uperior 1C 130

369Avanzado 5B230

370Avanzado 4B230

371Avanzado 3B230

دپارتمان زبان های خارجه



372Avanzado 2B230

373Avanzado 1B230

374R epaso30

375Medio 5B130

376Medio 4B130

377Medio 3B130

378Medio 2B130

379Medio 1B130

380Inicial 5A230

381Inicial 4A230

382Inicial 3A230

383Inicial 2A130

384Inicial 1A130

385Adolescents   830

386Adolescents  730

387Adolescents  630

388Adolescents  530

389Adolescents  430

390Adolescents  330

391Adolescents  230

392Adolescents  130

393E nfants  1530

394E nfants  1430

395E nfants  1330

396E nfants  1230

397E nfants  1130

398E nfants  1030

399E nfants  930

400E nfants  830

ساعتعنوان ردیف
401E nfants  730

402E nfants  630

403E nfants  530

404E nfants  430

405E nfants  330

406E nfants  230

407E nfants  130

408P re'scolaires  830

دپارتمان زبان های خارجه



409P re'scolaires  730

410P re'scolaires  630

411P re'scolaires  530

412P re'scolaires  430

413P re'scolaires  330

414P re'scolaires  230

415P re'scolaires  130

416P re'- Adolescents  830

417P re'- Adolescents  730

418P re'- Adolescents  630

419P re'- Adolescents  530

420P re'- Adolescents  430

421P re'- Adolescents  330

422P re'- Adolescents  230

423P re'- Adolescents  130

424PDL  424

425PDL  324

426PDL  220

427PDL  120

25تدریس زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی به بزرگساالن428

25تدریس زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی به نوجوانان429

25تدریس زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی به کودکان430

431Cours  De Conversation 336

432Cours  De Conversation 236

433Cours  De Conversation 136

DALF C236آمادگی آزمون 434

DALF C136آمادگی آزمون 435

DELF B236آمادگی آزمون 436

DELF B136آمادگی آزمون 437

DELF A236آمادگی آزمون 438

DELF A136آمادگی آزمون 439

TEF36آمادگی آزمون 440

ساعتعنوان ردیف
TEFAQ36آمادگی آزمون  441

TCFQ36آمادگی آزمون 442

TCF36آمادگی آزمون 443

TCF C272آمادگی آزمون 444

TCF C172آمادگی آزمون 445

دپارتمان زبان های خارجه



TCF B272آمادگی آزمون 446

TCF B172آمادگی آزمون 447

DELF C272آمادگی آزمون 448

DELF C172آمادگی آزمون 449

DELF B272آمادگی آزمون 450

DELF B172آمادگی آزمون 451

DELF A272آمادگی آزمون 452

DELF A172آمادگی آزمون 453

DELF B236آمادگی آزمون 454

FDF20روش تدریس زبان فرانسه 455

TCF Quebec21آمادگی آزمون شفاهی 456

30(فرانسه) 3مکالمه آزاد 457

30(فرانسه) 2مکالمه آزاد 458

30(فرانسه) 1مکالمه آزاد 459

460Cours  B2.536

461Cours  B2.436

462Cours  B2.336

463Cours  B2.236

464Cours  B2.136

465Cours  B1.436

466Cours  B1.336

467Cours  B1.236

468Cours  B1.136

469Cours  A2.436

470Cours  A2.336

471Cours  A2.236

472Cours  A2.136

473Cours  A1.536

474Cours  A1.436

475Cours  A1.336

476Cours  A1.236

477Cours  A1.136

A290زبان دانمارکی 478

B2-190زبان دانمارکی 479

B190زبان دانمارکی 480

ساعتعنوان ردیف
A190زبان دانمارکی 481

2442روسی 482
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2342روسی 483

2242روسی 484

2142روسی 485

2042روسی 486

1942روسی 487

1842روسی 488

1742روسی 489

1642روسی 490

1542روسی 491

1442روسی 492

1342روسی 493

1242روسی 494

1142روسی 495

1042روسی 496

942روسی 497

842روسی 498

742روسی 499

642روسی 500

542روسی 501

442روسی 502

342روسی 503

242روسی 504

142روسی 505

342عربی پیشرفته 506

242عربی پیشرفته 507

142عربی پیشرفته 508

442عربی فوق متوسطه 509

342عربی فوق متوسطه 510

242عربی فوق متوسطه 511

142عربی فوق متوسطه 512

442عربی متوسطه 513

342عربی متوسطه  514

242عربی متوسطه  515

142عربی متوسطه 516

542عربی پیش متوسطه 517

442عربی پیش متوسطه 518

342عربی پیش متوسطه 519

ساعتعنوان ردیف
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142عربی پیش متوسطه 520

442عربی مبتدی 521

342عربی مبتدی 522

242عربی مبتدی 523

142عربی مبتدی 524

242عربی مقدماتی 525

130عربی مقدماتی 526

330چینی پیشرفته  527

242چینی پیشرفته  528

142چینی پیشرفته  529

442چینی متوسطه 530

342چینی متوسطه 531

242چینی متوسطه 532

142چینی متوسطه 533

442چینی مبتدی 534

342چینی مبتدی 535

242چینی مبتدی 536

142چینی مبتدی 537

538E nglish to Pers ian F undamental Translation Techniques42

539Act E nglish 342

540Act E nglish 230

541Act E nglish 130

542Application of New Technologies  in Translation and Translation S tudie(Advanced)30

543Application of New Technologies  in Translation and Translation S tudie(Complementary)40

544Application of New Technologies  in Translation and Translation S tudies  (Basic)40

545Oil and Gas  440

546Oil and Gas  342

547Oil and Gas  242

548Oil and Gas  142

549E nglish for Legal Porfess ionals42

550E nglish for Customer Care42

551E nglish for Human R esources42

552E nglish for Automobile Industry42

553E nglish for F inance II42

554E nglish for F inance I42

555E nglish for Medicine 442

556E nglish for Medicine 345

557E nglish for Medicine 245

558E nglish for Medicine 145

559E nglish for Nurs ing 445



560E nglish for Nurs ing  345

ساعتعنوان ردیف
561E nglish for Nurs ing 245

562E nglish for Nurs ing 145

563E nglish for S ales  and Purchasing45

564Methods  of writing CV  and Cover Letter42

565E nglish for Negotiation6

566E nglish for Telephoning42

567E nglish for Emails30

30الکترونیک- زبان تخصصی برق 568

30زبان تخصصی ویژه مهندسی عمران569

570Advanced E nglish of Chemical E ngineering40

571E lementary E nglish of Chemical E ngineering30

572E ffective P resentations25

21گزارش نویسی573

IELTS-TOEFL iBT-TOLIMO40مقاله نویسی با گرایش 574

575Vocabulay21

42زبان تخصصی معماری576

577E nglish for tourism 440

578E nglish for tourism 360

579E nglish for tourism 260

580E nglish for tourism 160

581E -mail E nglish60

582Handwriting60

IT12(1)زبان تخصصی 583

IT (251)زبان تخصصی 584

51آمادگی آزمون های بین المللی585

40انگلیسی برای اهداف عمومی586

42تلفظ587

588Email & Letter Correspondence3

48انگلیسی ویژه پزشکی 589

330انگلیسی ویژه پزشکی 590

230انگلیسی ویژه پزشکی 591

130انگلیسی ویژه پزشکی 592

430انگلیسی ویژه پرستاری 593

330انگلیسی ویژه پرستاری 594

230انگلیسی ویژه پرستاری 595

130انگلیسی ویژه پرستاری 596
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430انگلیسی ویژه گردشگری 597

330انگلیسی ویژه گردشگری 598

230انگلیسی ویژه گردشگری  599

130انگلیسی ویژه گردشگری 600

ساعتعنوان ردیف
601E nglish For Careers  Technology For E ngineering And S ciences  230

602E nglish For Careers  Technology For E ngineering And S ciences  130

230انگلیسی ویژه نفت و گاز 603

130انگلیسی ویژه نفت و گاز 604

230مکاتبات بازرگانی 605

130مکاتبات بازرگانی 606

30گزارش نویسی و مقاله نویسی607

30شعر و داستان608

30اخبار تصویری و نوشتاری609

30اصطالحات و ضرب المثل ها610

30انگلیسی در سفر611

612E nglish For Legal Correspondence30

30انگلیسی ویژه ارائه و سخنرانی613

30انگلیسی ویژه بازاریابی و تبلیغات614

30انگلیسی ویژه خدمات مشتریان615

30اگلیسی ویژه منابع انسانی616

30انگلیسی ویژه مذاکرات617

30انگلیسی ویژه تعمیرات و نگهداری618

30انگلیسی ویژه صنایع دارویی619

30انگلیسی ویژه جلسات620

30انگلیسی ویژه ارتباط اجتماعی621

30انگلیسی ویژه صنایع خودروسازی622

30انگلیسی ویپزه خرید و فروش623

30انگلیسی ویژه حقوقدانان624

30انگلیسی ویژه فوتبال625

30انگلیسی ویژه طراحی لباس626

30انگلیسی ویژه هوانوردی627

30انگلیسی ویژه صنعت انرژی628

30انگلیسی ویژه خدمه پرواز629

230انگلیسی ویژه مهندسی برق و مکانیک 630

145انگلیسی ویژه مهندسی برق و مکانیک 631

45انگلیسی ویژه فناوری اطالعات632

430انگلیسی ویژه فناوری 633
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330انگلیسی ویژه فناوری 634

230انگلیسی ویژه فناوری 635

130انگلیسی ویژه فناوری 636

430انگلیسی ویژه مهندسی 637

330انگلیسی ویژه مهندسی 638

230انگلیسی ویژه مهندسی 639

130انگلیسی ویژه مهندسی 640

ساعتعنوان ردیف
641Academic Vocabulary30

642Vocabulary (E TYMOLOGY )42

643Vocabulary (intermediate & upper-intermediate)42

644E ffective Academic P resentations  342

645E ffective Academic P resentations  242

646E ffective Academic P resentations  142

647E nglish For F inance 442

648E nglish For F inance 330

649E nglish For F inance 230

650E nglish For F inance 130

651E nglish For Commerce 430

652E nglish For Commerce 330

653E nglish For Commerce 230

654E nglish For Commerce 130

دپارتمان زبان های خارجه



ساعتعنوان ردیف
450مدیریت عالی هنر1

24مدیریت مالی2

18تریز مهندسی3

16طرح بازاریابی4

18مهندسی زبان بدن و تحلیل شخصیت5

201520 ویرایش سال ISO9001استاندارد 6

52مدیریت عملیات فروش حرفه ای7

24بازرگانی بین المللی8

15مبانی رفتار سازمانی9

82دوره جامع بازرگانی بین الملل10

24مدیریت فروش11

24(ویژه شهرداری ها)پیشرفته  (BOT)تشخیص وضعیت های حقوقی قرارداد12

4ارتباطات میان فردی و مدیریتی13

BA-ABA-BM24سنوات آموزشی یک ماهه دوره 14

BA-ABA-BM72 ماهه دوره 3سنوات آموزشی 15

BA-ABA-BM144 ماهه دوره 6سنوات آموزشی 16

BA،ABA،BM290 ساله دوره 1سنوات آموزشی 17

MBA-EMBA32سنوات آموزشی یک ماهه دوره 18

MBA-EMBA96 ماهه دوره 3سنوات آموزشی 19

MBA-EMBA190 ماهه دوره 6سنوات آموزشی 20

MBA-EMBA290 ساله دوره 1سنوات آموزشی 21

DBA24سنوات آموزشی یک ماهه دوره 22

DBA72 ماهه دوره 3سنوات آموزشی 23

DBA144 ماهه دوره 6سنوات آموزشی 24

DBA290 ساله دوره 1سنوات آموزشی 25

10(با رویکرد مدیریت استراتژیک)اصول مدیریت و سرپرستی 26

16تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت27

24مدیریت تصمیم گیری28

50مبانی مدیریت کسب و کار و کار آفرینی29

16(BOT)تشخیص وضعیت های حقوقی قراردادها30

ISO - 9001 201524ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 31

ISO 900116:2015تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 32

ISO 100158مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی 33

8آداب معاشرت در کسب و کار34

12آیین نگارش و مکاتبات اداری پیشرفته35

12مهارت های حرفه ای مذاکره در مراودات کسب و کار36

24رویکرد سیستمی37

دپارتمان مدیریت و کسب کار



4آمادگی برای توسعه صادرات در دوران بسا تحریم38

40و نقش استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور (R&D)تحقیق و توسعه39

8مشتری مداری و برقراری ارتباط موثر با مشتری40

ساعتعنوان ردیف
16سمینار آموزشی توانمندسازی مسئولین دفاتر41

16اصول مناقصات و قراردادها42

8مدیریت در مقیاس جهانی در اقتصادهای نو ظهور43

8کارگاه مدیریت تبلیغات44

8مدیریت دانش و یادگیری سازمانی45

8مدیریت اثر بخش جلسات46

24مدیریت امور پرسنلی و کارگزینی47

32مدیریت برون سپاری48

20بازاریابی اینترنتی49

15برنامه ریزی فروش50

12روانشناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایت مشتریان51

8اصول و فنون مدیریت و سرپرستی52

12مدیریت و برنامه ریزی راهبردی53

700(BM)مدیریت بازرگانی 54

400(ABA)مدیریت بازرگانی پیشرفته 55

16مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 56

800(BM)مدیریت بازرگانی 57

ISO 9001 16:2008تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 58

24اصول بازاریابی59

8برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی 60

60ترخیص کار گمرک 61

500( DBA )مدیریت راهبردی کسب و کار 62

16آسیب های اجتماعی 63

20بازاریابی الکترونیکی 64

16مدیریت استرس در محل کار 65

9مدیریت فروش و رفتار با مشتری66

100مدیریت بحران و کاهش مخاطرات67

6مدیریت زمان68

16مبانی مدیریت مالی69

12استراتژی های بازاریابی 70

16گامی جهت ارتقا از سطح مدیریت در رهبری: کارگاه مربیگری روزانه در رهبری71

16تحقیقات بازاریابی 72

70پدافند غیر عامل 73

8کسب و کار خانوادگی 74

دپارتمان مدیریت و کسب کار



6رقابت پذیری منطقه ای و نقش آن در ارتقاء تولید ملی 75

40مدیریت فرهنگی 76

500(MBA)مدیریت عالی کسب و کار 77

420پیشرفته- مدیریت کسب و کار 78

840مدیریت کسب و کار79

ساعتعنوان ردیف
32کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار 80

I4نشست مدیریتی 81

8مدیریت زنجیره تامین 82

8آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای مرتبط آن 83

48دوره جامع مدیریت فروش84

CRM9مدیریت ارتباط با مشتری و آشنایی با نرم افزار 85

9روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری86

420مدیریت بازرگانی87

8هوشمندی استراتژیک88

8طراحی مدل کسب و کار89

12مدیریت ارتباط با مشتری90

80(PBA)مدیریت حرفه ای91

20مدیریت عمومی92

80دوره جامع مدیریت بازاریابی93

16اقتصاد کالن و تاثیر آن بر عملکرد بنگاههای اقتصادی 94

8تحلیل روانشناسی سرمایه گذاری 95

52دوره جامع مدیریت استراتژیک96

8ساختار یک هیات مدیره موفق و موثر بهمراه مورد کاوی97

4ساختار یک هیات مدیره موفق و موثر98

36کتابداری99

16(2ویرایش)کارگاه سخنرانی حرفه ای 100

8مدیریت روابط میان فردی101

20مدیریت تبلیغات102

16رفتار سازمانی103

ISO9001:200824ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 104

16کمپین نویسی تبلیغات تجاری105

12جامعه شناسی سازمانهای ایرانی106

ISO 9001:200840طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 107

16تهیه و تنظیم قراردادها108

12(پیشرفته  )مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی 109

42(2)زبان کسب و کار 110

42(1)زبان کسب و کار 111

دپارتمان مدیریت و کسب کار



12تحلیل سرمایه گذاری در بخش مسکن112

18(پیشرفته)توسعه مهارتهای رهبری 113

25سخنرانی حرفه ای114

16تکریم ارباب رجوع115

8مدیریت استرس116

20مدیریت سرپرستی117

6سمینار فروش در دوران رکود118

12اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن119

8(BSC)اجرای استراتژی برنده120

ساعتعنوان ردیف
16مبانی اقتصاد خرد در بنگاههای اقتصادی121

8تفکر استراتژیک122

12مدیریت بهره وری123

8کار تیمی124

8مربی گری125

128مدیریت استراتژیک بازاریابی126

144مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری127

16آشنایی با صادرات و واردات128

12رفتار فروش و ارتباط با مشتری در شرکتهای خرده فروشی129

12تفکر سیستمی130

8مدیریت مؤثر زمان131

12طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول132

12مدیریت عملکرد133

20استراتژی134

16آیین نگارش مکاتبات اداری135

136EMBA 350با گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری

12مدیریت برند137

0اصول روابط عمومی و تشریفات138

ISO100158تشریح الزامات سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر 139

200820 ویرایش سال ISO9001استاندارد 140

16تجارت بین الملل141

12مدیریت خدمات142

8مهارتهای کار گروهی برای حل مسأله143

16مهارتهای ارتباطی144

16بررسی مسائل مدیریت اجرایی در ایران145

12کسب و کارهای خانوادگی146

BSC0آشنایی با کارت امتیازی متوازن 147

48مدیریت عملیات فروش148

دپارتمان مدیریت و کسب کار



72مدیریت عملیات بازاریابی149

76دوره جامع مدیریت منابع انسانی150

EFQM8آشنایی با مدل تعالی سازمانی 151

EFQM0آشنایی با مدل تعالی سازمانی بیمارستانها152

36بازرگانی بین الملل153

12 و مستندسازیISO 14001:2004آشنایی با مفاهیم 154

0طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول155

12تجزیه و تحلیل حالت های خرابی بالقوه و آثار ناشی از آن156

12بهبود مستمر157

12مدیریت عملیات158

12مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار159

12توسعه مهارتهای رهبری160

ساعتعنوان ردیف
20اصول برنامه ریزی پروژه در پروژه های مهندسی161

450مدیریت بازرگانی162

16مبانی حقوق مورد نیاز مدیران163

8مدیریت نیروی انسانی و آشنایی با قوانین مرتبط164

8تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری165

16کارگاه مدیریت پروژه166

8کارگاه مدیریت دانش در هزاره سوم167

4کارگاه مدیریت منابع انسانی در سازمانهای آینده168

4کارگاه مدیریت بازاریابی و فروش169

8مدیریت منابع انسانی قراردادها170

8مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی171

EMBA350دوره 172

8سمینار مهارتهای رزومه نویسی173

8سمینار اصول و فنون مذاکره174

16مکاتبات بازرگانی و خرید خارجی175

16(spc)کنترل کیفیت آماری176

12مدیریت تولید177

12مدیریت زمان178

12مدیریت دانش179

8مدیریت تغییر در سازمان180

181IT16برای مدیران

12مدیریت رفتار سازمانی182

8مدیریت بحران183

24کار آفرینی در فضای کسب و کار184

16اصول مدیریت پروژه185

دپارتمان مدیریت و کسب کار



8طراحی و سنجش بهره وری در سازمان186

20اصول برنامه ریزی تولید برای سازمانهای تولیدی و خدم187

36مدیریت فروش و رفتار با مشتری188

20مدیریت بازاریابی189

16مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم190

12اخالق در مدیریت191

4تضاد و رفتارهای سیاسی کارکنان, قدرت 192

4روشهای انگیزش در نیروی انسانی193

12مدیریت فروش و بازاریابی194

32آشنایی با مفاهیم اولیه کارآفرینی195

12پویایی های کسب و کار در فضای رقابتی196

16مبانی مدیریت استراتژیک و تهیه طرح کسب و کار197

12اصول و مبانی سرویس دهی و روشهای صحیح جذب مشتری198



ساعتعنوان ردیف
6کارگاه تخصصی حقوق و دستمزد با اکسل1

18نحوه تهیه صورت های مالی2

18تجزیه و تحلیل صورت های مالی3

30حسابداری بهای تمام شده4

21(سطح مقدماتی  )حسابداری پیمانکاری کاربردی 5

30حسابداری با نرم افزار هلو6

176حسابداری مالی مکانیزه7

180حسابداری ویژه بازار کار8

70چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی9

20حسابداری مکانیزه10

40حسابداری مالی بازرگانی11

50حسابداری مالی خدماتی12

10نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی13

8مالیات بر ارزش افزوده14

25ترفندهای اکسل در حسابداری15

25(اکسل) VBAمدلسازی مالی با 16

150حسابداری صنعتی 17

30نرم افزار مالی سپیدار سیستم18

35دوره انبارداری و سیستم مکانیزه انبارداری19

70(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها20

CIMA, IFRS, & ACCA50حسابداری مالی با رویکرد بین الملل21

40صورت های مالی تلفیقی22

40فارسی - IFRSاستاندارد گزارشگری مالی بین المللی 23

112حسابداری تکمیلی جامع24

40حسابداری مالی بازرگانی25

21بورس رفتاری26

96دوره تکمیلی جامع حسابداری27

75(همکاران ، سپیدار و هلو)دوره عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران28

29MBA 380مالی

R.E111کارگاه عالی جامع حسابداری بر اساس روش یادگیری 30

10نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی31

16روش های تنظیم و نظارت بر بودجه32

345اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار33

39هوش مالی وثروت آفرینی در کسب و کار34

108کارگاه عالی حسابداری مکانیزه با نرم افزارهای مطرح ایران35

114مدیریت مالی36

216کارگاه عالی جامع حسابداری37

دپارتمان علوم مالی



15هوش و مهارت مالی38

33حسابداری مالی همکاران سیستم39

8آشنایی با اصالحیه قانون مالیات های مستقیم و رفع موانع تولید40

ساعتعنوان ردیف
24حسابداری دولتی،اعتبارات هزینه ها41

30(پیشرفته)حسابداری با نرم افزار هلو42

78حسابداری مالی43

50حسابداری اموال44

187تربیت مدیر مالی45

18مدیریت مالی46

21قوانین کاربردی برای مدیران مالی47

24آشنایی با استانداردهای عمومی حسابداری48

9نحوه استقرار سیستم های مالی49

4حسابداری خزانه برای مراکز آموزشی50

24بودجه ریزی عملیاتی51

32حسابداری قیمت تمام شده52

110حسابداری با رویکرد بین المللی53

54 + 1تحلیل صنایع منتخب در بورس بعد از مذاکرات 54

8ترجمه و تفسیر نمودارهای بورس55

8مدیریت ریسک و سرمایه شناور56

8اقتصاد کاربردی برای همه57

18حسابداری پایه با اسناد واقعی58

18مدیریت پرتفوی59

23کارگاه تخصصی نرم افزار حسابداری سامان60

32تهیه قراردادهای داخلی و خارجی طبق موازین حقوقی61

16قانون مالیات بر ارزش افزوده62

24انبارداری و انبارگردانی63

24دوره تحلیل تکنیکال کاربردی64

21مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس65

39تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام66

35حسابداری ویژه اشتغال سریع67

16حقوق امالک و ثبت اسناد68

16آشنایی با آئین نامه های مالی و معامالتی69

16فاینانس و روشهای تامین اعتبار70

60حسابداری مالی کاربردی71

4کارآموزی حسابداری ویژه کسب و کار72

228کارگاه جامع حسابداری مالی73

24قوانین و مقررات مالیاتی و حسابرسی مالیاتی74

دپارتمان علوم مالی



50مجموعه قوانین کاربردی در حسابداری75

85پروژه کارآموزی حسابداری76

50حسابداری برای غیر حسابداران77

16آشنایی با نحوه تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری78

16حسابرسی داخلی و عملیاتی 79

30حسابداری تعهدی 80

ساعتعنوان ردیف
16آشنایی با درآمد و روشهای افزایش آن در شهرداری ها81

20مدیریت فروش بلیط و تهیه گزارشات ایرالین82

20حسابداری آژانس های هواپیمایی 83

60حسابداری نمایندگان و کارگزاران بیمه84

70(ifrs)استاندارد بین المللی حسابداری 85

25حسابداری ویژه بازار آهن 86

16ارزیابی عملکرد بودجه 87

16مدیریت مالی در شهرداری ها88

32تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مسائل مالی 89

16آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 90

24اصول هزینه و صدور اسناد مالی 91

16انواع روش های تامین منابع مالی برای پروژه ها 92

16آشنایی با فهرست بها 93

30آشنایی با نرم افزارهای بین المللی حسابداری 94

20 1زبان تخصصی حسابداری 95

16شناخته قوانین چک و سفته و ضمانتهای بانکی 96

3کارگاه تخصصی بستن حسابها97

100حسابداری تعهدی کاربردی ویژه سازمانهای دولتی98

60حسابرسی کاربردی99

140استانداردهای حسابداری 100

12تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد به همراه تجزیه و تحلیل آن101

10حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو102

120مدیریت مالی پیشرفته103

32قیمت گذاری اوراق بهادار و تعیین ارزش شرکتها با روشهای نوین104

36برنامه ریزی بلند مدت، تامین مالی و تصمیم های استراتژیک مالی105

36ارزیابی اقتصادی طرح ها بر اساس روش های نوین و کاربردی106

135طراحی و پیاده سازی سیستمهای مکانیزه مالی107

40تهیه و تنظیم صورتهای مالی108

60حسابداری و مدیریت مالی در شرکتهای پیمانکاری109

24 در مدیریت و حسابداریExcelکاربرد 110

20انبارداری در مؤسسات تجاری و تولیدی111

دپارتمان علوم مالی



60حسابداری به زبان انگلیسی112

50حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی113

50حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه114

40حسابداری مالیاتی115



ساعتعنوان ردیف
ETABS8 در LRFDطراحی سازه ها به روش 1

30نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی2

3E tabs  & S afe 240

X steel40تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار 4

16طراحی بر اساس عملکرد 5

16بهسازی و مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله 6

40(مقدماتی  ) SAP 2000طراحی سازه های خاص با نرم افزار 7

30(پیشرفته  ) SAP 2000طراحی سازه های خاص با نرم افزار 8

SAP 15تحلیل غیر خطی استاتیکی با 9

16مقاوم سازی10

24(بارهای وارد بر ساختمان  ) مقررات ملی ساختمان 6مبحث 11

16اصول طراحی سازه های بتنی12

30دوره جامع طراحی اتصاالت13

32تکنولوژی بتن14

12(کودکان)سازه ماکارونی مقدماتی 15

13(کودکان)سازه ماکارونی متوسط 16

17(کودکان)سازه ماکارونی پیشرفته 17

14(نوجوانان)سازه ماکارونی مقدماتی 18

23(نوجوانان)سازه ماکارونی پیشرفته 19

48 ویرایش 2800مفاهیم بارگذاری لرزه ای بر مبنای استاندارد 20

8معرفی و کاربرد روشهای محاسبات نرم در مهندسی عمران21

24(2800استاندارد)آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 22

CSI Bridge60مدلسازی و طراحی انواع پل فوالدی و بتنی با نرم افزار 23

24E tabs  & S afe I90

30  مقدماتیOpen Seesنرم افزار 25

16مصالح و فناوریهای نوین ساخت26

30روشهای اجرای ساختمان27

36تفسیر فهرست بها ابنیه28

8سمینار روش های اجرای ساختمان های بتنی29

8سمینار روش های اجرای ساختمان های فلزی30

8سمینار روش های تخریب، گودبرداری و اجرای فونداسیون31

16نحوه تملک امالک واقع در طرح های مصوب شهری 32

16ممیزی امالک و نوسازی 33

16 در کارگاه های ساختمانی HSEمدیریت 34

16فهرست بها و شرایط عمومی پیمان 35

16نظام حقوقی نحوه تملک امالک در شهراری ها36

16فنون و روش های ارتقاء شاخص های کیفی ساختمان های مسکونی37

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



8نقش ها و وظایف مهندس ناظر38

ساعتعنوان ردیف
16آشنایی با قانون نظام مهندسی39

24(ساختمان های بتن آرمه  ) مقررات ملی ساختمان 9مبحث 40

16کنترل نقشه های ساختمانی و نحوه صدور پروانه ساختمان41

40آسفالت گرم و سرد42

16روش ممیزی ساختمان و آپارتمان43

30آشنایی با روش های نوین طراحی و اجرای ساختمان ها44

40دوره تخصصی گود برداری و سازه نگهبان45

60دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی46

15کارگاه بازدید تخصصی پروژه های ویژه عمرانی جزیره کیش47

24بتن های وی ژه48

24(آسانسورها و پله های برقی) مقررات ملی ساختمان 15مبحث 49

16مدیریت انرژی در ساختمان50

16مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی51

8آشنایی با تجهیزات خط کشی راه52

24تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانی53

16آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی54

32مدیریت حمل و نقل همگانی55

25تخلفات- ضوابط ویژه ساخت و ساز 56

30مناقصات57

8تخلفات-سمینار ضوابط ویژه ساخت و ساز شهری58

8ضوابط معماری- سمینار ضوابط ویژه ساخت و ساز شهری 59

8صدور پروانه- سمینار ضوابط ویژه ساخت و ساز شهری 60

8سمینار قراردادهای اجرای ساختمان61

45ضوابط و مالک عمل شهرداری 62

24اصول بازرسی پروژه های عمرانی63

32مدیریت طرح های عمرانی در شهرداری ها64

16ارزیابی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران پروزه ها65

12قوانین و مقررات طرح های عمرانی66

16مستند سازی در پروژه های عمرانی67

8توسعه گران امالک و مستغالت68

0آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان69

FLAC2D30تحلیل و مدل سازی با نرم افزار 70

FLAC3D30تحلیل و مدل سازی با نرم افزار 71

72PFC  2D70

73PFC  3D70

74P laxis  2D60

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



75P laxis  3D60

32مدیریت واحد ترافیک76

ساعتعنوان ردیف
24حمل و نقل درون شهری77

16نحوه طراحی پارکینگ های خیابانی در گره های شهری78

16زیرسازی و روسازی راه79

16ایمنی در انجام عملیات اجرایی در شبکه معابر درون شهری80

16آنالیز ترافیکی81

24با نرم افزار(درون شهری و برون شهری)آموزش جامع حمل و نقل82

16سیستم های کنترل تقاطع ها83

16وضع و وصول عوارض ساختمانی84

80(اجرا و نظارت)آمادگی آزمون نظام مهندسی 85

120(محاسبات)آمادگی آزمون نظام مهندسی 86

60(محاسبات)تشریح نکات و حل تست آزمون نظام مهندسی 87

50(اجرا و نظارت)تشریح نکات و حل تست آزمون نظام مهندسی 88

89CATIA I75

90CATIA II75

91Mechanical Desktop I60

92Mechanical Desktop II60

93CATIA III75

Geomagic22مهندسی معکوس و مدل سازی سطحی از ابر نقاط با نرم افزار 94

30تلرانس گذاری هندسی و ابعادی مقدماتی95

30تلرانس گذاری هندسی و ابعادی پیشرفته96

30طراحی جیگ و فیکسچر مقدماتی97

30طراحی جیگ و فیکسچر پیشرفته98

40شناسایی رزوه ها و طراحی گیج99

40(مترولوژی)طراحی ابزار اندازه گیری 100

50(مقدماتی) Pro-Engineerطراحی و مدل سازی با نرم افزار 101

50(پیشرفته) Pro-Engineerطراحی و مدل سازی با نرم افزار 102

CATIA20طراحی مفهومی در نرم افزار 103

104S olid Works  I60

SolidWorks60طراحی و مدلسازی پیشرفته با 105

Inventor20قطعات استاندارد در نرم افزار 106

60(مقدماتی) Inventorنرم افزار 107

60(پیشرفته) Inventorنرم افزار 108

CATIA8طراحی قالب در 109

40ماکرو نویسی در کتیا110

35رپید فرم111

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



Solidworks35آموزش جامع مدیریت فایل در 112

113Ansys  II75

InVentor35مبانی ورق کاری با 114

ساعتعنوان ردیف
Inventor35اصول طراحی مکانیزمها با 115

AutoForm4کارگاه آموزشی آشنایی با شکل دهی ورق در نرم افزار 116

LS-Dyna35شبیه سازی دینامیکی مقدماتی با 117

LS-Dyna35شبیه سازی دینامیکی پیشرفته با 118

10کارگاه آشنایی با عوامل غیرخطی کننده آنالیزهای استاتیکی و نحوه شبیه سازی آنها119

8 در آنالیزهای سیاالتی و حرارتیCFXکارگاه آشنایی با قابلیت های 120

ANSYS Workbench10پروژه های کاربردی در 121

MATLAB8 های مکانیک در Toolbox و Simulinkکارگاه آموزشی 122

8 در شبیه سازی جریان سیاالت چندفازFLUENTکارگاه آشنایی با قابلیت های پیشرفته نرم افزار 123

CFX8 در FSIکارگاه آموزشی آنالیزهای کوپله 124

ANSYS 128کارگاه آموزشی شکل دهی فلزات در 125

GAMBIT8کارگاه آموزشی قابلیت های پیشرفته مش بندی 126

127ABAQUS  I60

128Ansys  Workbench I60

129Ansys  Workbench II60

130ABAQUS  II50

CATIA30آنالیز دینامیکی به کمک 131

132adams  solver in s imdesigner30

133NAS TRAN & MARC  solver in s imdesigner60

60(مقدماتی) ANSYSنرم افزار 134

60(مقدماتی) CosMosنرم افزار 135

CATIA8آنالیز دینامیکی به کمک 136

137COMSOL40

Hyper Mesh،ANSYS ICEM CFD60آموزش جامع تولید شبکه در نرم افزارهای 138

Hyper Mesh30آموزش جامع تولیدشبکه در نرم افزار 139

ANSYS ICEM CFD30آموزش جامع تولیدشبکه در نرم افزار 140

CATIA30ماشین کاری با 141

142Powershape60

PowerMill4کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار ماشین کاری 143

PowerShape4کارگاه آموزشی آشنایی با قابلیت های نرم افزار 144

45ماشین سازی145

Power Mill60ماشین کاری عملی با نرم افزار 146

22ابزار شناسی مقدماتی147

Mastercam50ماشین کاری عملی با نرم افزار 148

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



30 با نرم افزار مسترکمCNCدوره جامع آموزش برنامه نویسی تراش 149

PowerMill30ماشین کاری پیشرفته با نرم افزار 150

CFD30 با رویکرد 90فرترن 151

Open FOam30دینامیک سیاالت محاسباتی توسط کد منبع باز 152

ساعتعنوان ردیف
153ANSYS CFX 50مقدماتی

154ANSYS CFX 40پیشرفته

155ANSYS CFX 30پیشرفته کوپله

156FLUENT 30مقدماتی

157FLUENT 40پیشرفته

ANSYS CFX4کارگاه آشنایی با تحلیل پیشرفته سیاالت در 158

60اصول شکل دهی فلزات159

110اصول طراحی قالب های فلزی160

I110طراحی قالب های فورج 161

II75طراحی قالب های فورج 162

III85طراحی قالب های فورج 163

8سمینار ابزارهای برشی پیشرفته164

40نقشه خوانی مقدماتی165

160فرزکار درجه 166

230فرزکار درجه 167

130تراشکار درجه 168

230تراشکار درجه 169

CNC30اپراتوری فرز 170

CNC30اپراتوری تراش  171

4کارگاه آموزشی ابزارشناسی فرز172

3تکنولوژی ابزارهای ماشین کاری و انتخاب پارامترهای بهینه با استفاده از اپلیکیشن اندروید و ویندوز173

14آب بندی کمپرسور با سیستم کمکی گازی174

55دوره جامع پنوماتیک 175

55دوره جامع هیدرولیک 176

60نگهداری و تعمیرات 177

16عیب یابی و تعمیر پمپ ها 178

36(مقدماتی)پنوماتیک 179

36(پیشرفته)پنوماتیک 180

36(مقدماتی)هیدرولیک 181

36(پیشرفته)هیدرولیک 182

16ایمنی بارگیری و حمل و نقل مواد183

API61032بررسی الزامات استاندارد 184

18پروژه جامع طراحی و ساخت 185

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



25دوره جامع آموزش های پرینتر های سه بعدی186

32فشرده -  برای مهندسان مکانیک MATLABبرنامه نویسی با 187

8آشنایی با مواد مرکب 188

250متخصص طراحی مکانیکی به کمک رایانه189

3بهینه سازی زمان طراحی به کمک ماکرونویسی در کتیا190

ساعتعنوان ردیف
370متخصص طراحی و تحلیل دینامیکی به کمک رایانه191

310متخصص طراحی و ساخت مکانیکی به کمک رایانه192

8آشنایی با سرویس و نگهداری خودرو برای مالکین خودرو193

Super Forge24تحلیل قالبهای فورج با نرم افزار 194

Moldflow30تحلیل قالبهای فورج با نرم افزار 195

45طراحی قالبهای بزرگ فلزی196

50طراحی قالبهای تزریق پالستیک مقدماتی197

30طراحی قالبهای تزریق پالستیک پیشرفته198

60طراحی قالبهای پرسکاری199

60طراحی قالبهای فورج200

40طراحی قالبهای دایکاست201

40عیب یابی سیستماتیک خودرو202

12سیستم انژکتوری موتور203

20لکه گیری رنگ در خودرو204

40سیستم های سوخت رسانی خودرو205

50آشنایی با اجزای خودرو206

20دزدگیر خودرو207

16عمومی لیفتراک208

10سیستم کولر خودرو209

20سیستم ترمز خودرو210

20سیستم تعلیق خودرو211

20سیستم فرمان خودرو212

40برق و الکترونیک خودرو213

40سیستم های انتقال قدرت خودرو214

40بررسی تست های ارتعاشی محیطی215

216Ms  P roject60

8سمینار برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژه217

Oracle Primavera P660برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار 218

50استقرار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه219

220MS Project - 32 فشرده

32فشرده -Oracle Primavera P6برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار 221

PMBOK 201232استاندارد مدیریت پروژه 222

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



MSP16آشنایی با نرم افزار 223

8.716 ورژن Pert Masterآنالیز ریسک و آشنایی با نرم افزار 224

16بررسی موردی پروژه های بزرگ225

16مهارتهای فردی مدیران پروژه226

24 ویژهPMBOK 2012استاندارد مدیریت پروژه 227

8طراحی و ایجاد ساختار شکست228

ساعتعنوان ردیف
Microsoft Project Server 201324آموزش کاربردی 229

32برنامه ریزی و کنترل پروژه230

24(با گرایش پروژه های ساختمانی)PMBOKمدیریت پروژه بر اساس استاندارد 231

PMBOK,Primavera,P6,MSP106پکیج جامع مدیریت پروژه 232

PMP45آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه 233

24کاربرد اکسل در مدیریت پروژه234

COMFAR III60نرم افزار 235

SA60فنون تجزیه و تحلیل کسب و کار فرآیندها با نرم افزار 236

20کنترل فرآیند آماری237

Minitab60مهندسی کیفیت به همراه نرم افزار کاربردی 238

24کاربرد اکسل در صنایع239

16الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه240

Minitab 1724آموزش کاربردی نرم افزار 241

38بهینه سازی به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری 242

GAMS20بهینه سازی ریاضی با نرم افزار 243

16پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات 244

10معرفی شناخت و تجهیزات صنعتی 245

14پیاده سازی سیستم بازرسی فنی در واحد نت 246

247 COMFAR - 32 فشرده

16کارگاه برنامه ریزی تولید و تامین مواد 248

8(5S)کارگاه نظام آراستگی 249

16کالیبراسیون عمومی250

35برنامه ریزی تولید251

252HYSYS  30مقدماتی

PFD & P & ID30اصول ترسیم 253

Equipment30آشنایی با انواع 254

18(valves)شیرهای صنعتی 255

256HYSYS 30پیشرفته

257Aspen P lus35

28کروماتوگرافی گازی258

Pipenet27نرم افزار 259

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



Aspen Plus30شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از 260

8کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 261

8محلول سازی و استو کیومتری262

10طیف سنجی مرئی ، فرابنفش زیر قرمز 263

16شناخت هیدروکربنها و مشتقات آن264

24روش های نصب تجهیزات دوار و ثابت265

ASME SECVIII,DIV I42)استاندارد طراحی مخازن تحت فشار 266

ساعتعنوان ردیف
CaesarII35 توسط نرم افزار Pipingآنالیز تنش در 267

268Aspen B -jac40

40(مقدماتی) PDMSlمدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم افزار 269

30(پیشرفته) PDMSمدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم افزار 270

Piping42اصول و تئوری 271

Pipe to Pipe5روش انشعاب گیری 272

12سمینار اصول مهندسی جانمایی تجهیزات و پایپینگ273

24مانیتورینگ ارتعاش274

F&G18آشنایی با سیستم های 275

276F iscal Metering &Transfer Custody32

26اندازه گیری دبی277

40مبانی سیستم های کنترل و ابزار دقیق278

24آشنایی با شیرهای کنترل279

24مبانی دستگاه های ابزار دقیق ضد انفجار280

24ابزار دقیق پیشرفته281

282Telemetry & S CADA40

In tools24طراحی ابزار دقیق با 283

24سمینار برنامه ریزی و کنترل هزینه در پروژه های نفت،284

24سمینار برنامه ریزی و کنترل پروژه های نفت، گاز و پت285

14(مقدماتی  )آنالیز ارتعاشات و باالنس 286

16شیرهای اطمینان287

16آشنایی با تله های بخار288

12آموزش تکنیک های کنترل مدارک در پروژه های مهندسی289

PDMS16آموزش ماژول ادمین نرم افزار 290

PDMS15مدول کاتالوگ نرم افزار 291

PMS24انتخاب جنس و تهیه مدرک 292

ASME B31.324آشنایی با کد 293

ECLIPSE 10024شبیه سازی مخازن زیرزمینی هیدروکربنی با استفاده از نرم افزار شبیه ساز 294

Tank30طراحی مخازن ذخیره با 295

24اصول مراقبت و نگهداری از تجهیزات بهره برداری 296

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



16برجهای تقطیر و جداسازی297

23مسایل شیمیایی دیگ های بخار ، زنگ زدایی و رسوب زدایی298

24آشنایی با انواع مبدلهای حرارتی و اصول محاسبات آنها299

28پمپ و کمپرسور300

24توربین گاز و بخار301

Data Sheet30اصول طراحی و تهیه 302

30 پیشرفتهCAESARآنالیز تنش خط لوله با 303

PETREL40شبیه سازی مخازن با استفاده از نرم افزار 304

ساعتعنوان ردیف
CMG-Winprop32مدلسازی رفتار فازی سیاالت مخزن با استفاده از نرم افزار305

40 مقدماتیAutoCAD MEP 2010آموزش نرم افزار 306

0طراحی، محاسبه و اجرای تأسیسات استخر، سونا و جکوزی307

تأسیسات بهداشتی308

طراحی سیستم های تهویه مطبوع309

20سیستم های هوشمند ساختمان310

24طراحی و انتخاب تجهیزات و سیستم های تهویه مطبوع311

24نقشه کشی تأسیسات312

32طراحی و محاسبه تأسیسات استخر سونا و جکوزی313

24طراحی سیستم های آب و فاضالب خانگی و تأسیسات بهداشتی314

18کارگاه طراحی کانال کشی در تهویه مطبوع315

30طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان316

10کارگاه آموزشی طراحی موتورخانه317

12(مقدماتی)کارگاه آموزشی چیلر جذبی و برج خنک کننده 318

6(پیشرفته)کارگاه آموزشی چیلر جذبی و برج خنک کننده 319

8کارگاه چیلر تراکمی 320

15کارگاه کمپرسور های هوا 321

24طراحی تاسیسات هوای فشرده 322

24آشنایی با استانداردهای بین المللی ساختمان323

HVAC s+40پکیج طالیی طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 324

20تاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه معماری و عمران325

24تعمیر و نگهداری مشعل های دوگانه سوز326

62آمادگی دوره آزمون نظام مهندسی مکانیک327

40نگهداری تاسیسات فنی، موتورخانه، آبگرم و تهویه استخر328

40اجراء تاسیسات مکانیکی ساختمان به همراه موتورخانه مرکزی329

30نگهداری و تعمیرات پکیج های حرارتی330

Revit MEP3سمینار تخصصی نرم افزار 331

40اجرا تاسیسات آب و فاضالب خانگی و تاسیسات بهداشتی332

30طراحی سردخانه333

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



30کارگاه برق و کنترل تاسیسات حرارتی و برودتی334

40کارگاه تاسیسات برودتی335

24طراحی و انتخاب آسانسورها و پله برقی336

40اجرا تاسیسات مکانیکی ساختمان به همراه موتورخانه مرکزی337

30نگهداری و تعمیرات پکیج های حرارتی338

339R evit ME P40

carrier36آموزش نرم افزار 340

25تاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه معماری و عمران341

24در پروژه های توسعه زیربنایی (HSE)ایمنی و محیط زیست  بهداشت،342

ساعتعنوان ردیف
HSE16 در نظام FMEAشناسایی مخاطرات با استفاده از روش 343

HSE16 در نظام HAZOPکارگاه آنالیز ریسک در صنایع فرآیندی با استفاده از روش 344

10(سطح مقدماتی) HSEکارگاه ایمنی فرآیند و ارزیابی ریسک در نظام 345

8ایمنی مواد شیمیایی 346

24ارگونومی محیط های کاری347

HSE(16 )سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 348

45اطفاء حریق و کمک های اولیه349

24مبانی ایمنی و محیط زیست شهری350

12مدیریت یکپارچه ایمنی و محیط زیست در پروژه ها351

14اطفاء حریق مقدماتی352

8سمینار  ممیزی و مدیریت زیست محیطی353

10بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و عوامل زیان آور شغلی354

16ایمنی کار در ارتفاع355

24اصول ایمنی در پروژه های عمرانی356

24مدیریت زیست محیطی357

16ایمنی شهری358

24مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری359

18فنون و تکنیک های مکان یابی زیست محیطی نیروگاه ها360

Arc Gis32فنون و تکنیکهای ارزیابی توان زیست محیطی و آمایش سرزمین با نرم افزار 361

24اجتماعی و خسارت مخزن در طرح های سدسازی-فنون و تکنیک های بررسی اقتصادی362

12ارزیابی اثرات و جنبه های ایمنی و محیط زیستی پروژه ها363

28 در پروژه های زیست محیطی و منابع طبیعیgoogleEarth و نرم افزار GPSآشنایی حرفه ای با کاربرد دستگاه 364

CDM و Screenآشنایی حرفه ای با مدل ها و نرم افزارهای زیست محیطی مورد استفاده در تحلیل نحوه پراکنش آالینده های هوا از منابع ثابت 365 16

Microsoft Project60فنون و تکنیکهای مدیریت، کنترل و سازمان دهی پروژه های زیست محیطی با نرم افزار 366

Ecological methodology24فنون تجزیه و تحلیل بوم شناختی با 367

60آشنای حرفه ای با انواع مدل ها و نرم افزارهای زیست محیطی مورد استفاده در تحلیل زیستمندی جمعیت، برآورد جمعیت و مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حیات وحش368

62 در مطالعات زیست محیطیSPPSآشنایی حرفه ای با کاربرد نرم افزار 369

Mike 1120مدل سازی کیفیت آب و انتشار آلودگی رودخانه ها و کانال ها با استفاده از مدل 370

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



18 در تصمیم گیری های چند معیاره زیست محیطیEC-PRO و نرم افزار AHPکاربرد رویکرد 371

32قابلیت سنجی بهره مندی از ترکیبات پلیمری و ژئوسنتتیک ها در پروژه های زیست محیطی، منابع طبیعی، عمرانی و زیربنایی372

16آشنایی با خطر و روش های کنترل آن در پروژه ها373

Arc Gis46فنون و تکنیکهای ناحیه بندی مناطق تحت حفاظت و مدیریت زیست محیطی با نرم افزار 374

36(سطح مقدماتی)تکنیکهای ترسیم و ارتباط تصویری در معماری منظر 375

36(مقدماتی)آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر 376

36اصول و مبانی طراحی و مدیریت فضاهای سبز، پارکها و تفرجگاه های شهری377

18توسعه فضای سبز شهری378

12اصول و روش های شهرسازی و بهسازی مشارکتی379

24اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری380

ساعتعنوان ردیف
16انواع طرح های توسعه کالبدی381

8روشنایی شهری و نقش نور در زیبایی فضای شهر382

12 در پروژه ها و سازمان هاHSEمدیریت 383

24اصول و مبانی مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حیات وحش384

24(فیلترها و غبارگیرها)طراحی، ساخت و نظارت بر اجرای سیستم های کنترل هوا در صنایع 385

16محیط زیست و انواع آلودگی ها386

16کنترل بهداشتی و زیست محیطی محل های دفع پسماند387

16شیوه های نوین پسماند388

15کامپوزیت ها389

15آشنایی با فلزات رنگین390

8آشنایی با مس و آلیاژهای آن391

8آشنایی با آلومینیوم و آلیاژهای آن392

35طراحی آزمایش 393

30شبیه سازی شبکه عصبی برای مهندسین مواد 394

42 برای مهندسین موادABAQUSنرم افزار 395

ASME32بازرسی مخازن بر اساس 396

AWS-QCI48کنترل کیفیت جوش 397

24آشنایی با روش های ریخته گری قطعات چدنی398

24ریخته گری و عملیات کیفی آلیاژهای آلومینیوم399

24ریخته گری تخصصی چدن های خاکستری400

30 پیشرفتهProcastنرم افزار 401

40 مقدماتیProcastنرم افزار 402

MODSIM30طراحی مدار فرآوری مواد معدنی توسط نرم افزار 403

40 برای مهندسین متالورژیABAQUSنرم افزار 404

P&ID24اتوکد 405

I40بازرسی جوش سطح 406

II30بازرسی جوش سطح 407

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



40(VT)بازرسی جوش به روش چشمی 408

30(PT)بازرسی جوش به روش مایعات نافذ 409

30(MT)بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی 410

160تفسیر جوش سطح 411

24جوشکاری412

16کلید فوالد413

16سمینار اصول طراحی سیستم های آبیاری کم فشار414

HEC-HMS8سمینار آشنایی با نرم افزار 415

30متره برآورد و صورت وضعیت طرح های آبیاری و زهکشی با اکسل416

40تفسیر فهرست بهای طرحهای آبیاری و زهکشی417

8 و طراحی هیدرولیکی شبکه های آبیاریE-Panetآشنایی با نرم افزار 418

ساعتعنوان ردیف
16آشنایی با مبانی مکانیزاسیون کشاورزی419

40مدل سازی سیالب420

16مدیریت منابع و مصارف آب421

Arc GIS30 و آموزش مقدماتی نرم افزار GISمقدمه ای بر 422

16پیشر-مقدماتی) ARCGIS و نرم افزار GISکارگاه آموزشی 423

12 ویژه مدیرانGISآشنایی با فناوری 424

ARCGIS30مدلسازی مکانی در 425

Arc GIS25آموزش پیشرفته نرم افزار 426

GIS 24اصول سیستم جغرافیایی 427

16 در تحلیل داده های ترافیکیGPS و GISکاربرد 428

ArcGIS20تحلیل زمین آماری داده ها در نرم افزار 429

20(مقدماتی) Arc GISاصول برنامه نویسی با پایتون در نرم افزار430

Arc Objects25برنامه نویسی با نرم افزار 431

120 سطح ArcGIS Serverآموزش 432

120 سطح ArcGIS serverآموزش 433

120سطح ArcGIS serverآموزش 434

30نقشه برداری زمینی مقدماتی435

30نقشه برداری زمینی تکمیلی436

24تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو437

25رسم فنی ساختمان438

AUTOCAD Civil 3D30آموزش نرم افزار 439

440GPS 30کاربردی مقدماتی و عملیات

48اصول و مبانی نقشه برداری زمینی 441

25دوره جامع نقشه برداری زمینی با توتال استیشن442

GPS40دوره جامع تئوری و عملی 443

25دوره جامع اصول و مبانی نقشه برداری زمینی444

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



ASTER30درک مفاهیم پایه دورسنجی و پردازش تصاویر 445

ETM40درک مفاهیم پایه دورسنجی و پردازش تصاویر 446

Geomatica & Envi30پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای 447

32سنجش از راه دور 448

ArchiCAD40آرشیکد 449

36(سه بعدی)اتوکد صنعتی 450

48(II)اتوکد صنعتی 451

30آشنایی با چاپ452

10کارگاه تخصصی چاپ و بسته بندی453

Indesign40نرم افزار 454

90طراحی تا چاپ455

ساعتعنوان ردیف
120(Photoshop&corel)فتوشاپ و کورل 456

457Photoshop & Illustrator  CS 4110

54تکنیک های پیشرفته طراحی و عکاسی در فتوشاپ458

Corel Draw 50آموزش نرم افزار 459

60 مقدماتی تا پیشرفتهCC 2014فتوشاپ نسخه 460

60ایالستریتور461

462Adobe Illustrator41

100نقاشی دیجیتال 463

4643D Max beginners  to Advanced100

30رندرینگ با منتال ری465

V-Ray30آموزش 466

120 2013مهارتهای اصولی کار با نرم افزار مایا 467

Zbrush4-R566مهارتهای اصولی کار با نرم افزار 468

60 ویژه مهندسان مکانیکMATLABدوره 469

470MATLAB (جعبه ابزار شناسایی سیستم)35

471MATLAB (جعبه ابزار پردازش سیگنال)30

472MATLAB (جعبه ابزار شبکه های عصبی)30

473MATLAB (جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک)21

474MATLAB (جعبه ابزار منطق فازی)30

475MATLAB (تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی)35

476MATLAB (مهندسی سیستمهای کنترل)35

477MATLAB ( مقدماتی )30

MATLAB60مدل سازی و شبیه سازی با 478

479MAPLE ( مقدماتی )30

VRML36 و SimMechanicsآموزش جعبه ابزارهای 480

Simulink36آموزش جعبه ابزار 481

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



MATLAB 30بهینه سازی مهندسی در نرم افزار 482

483MATLAB -  24(مقدماتی)فشرده

42مقدماتی - MATLABپردازش تصویر و ویدئو کاربردی با استفاده از نرم افزار 484

48متوسط  -MATLABپردازش تصویر و ویدئو کاربردی با استفاده از نرم افزار 485

Simulink12آموزش مقدماتی جعبه ابزار 486

MATLAB20آموزش پیشرفته 487

488Minitab40

489S PS S  II30

490S PS S  I 39

LISREL 40مدل سازی معادله ساختاری با برنامه 491

ساعتعنوان ردیف
24آمار کاربردی و استنباطی492

16تهیه و تنظیم گزارش های آماری493

SPSS24تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار 494

50بایو انفورماتیک مقدماتی495

25(مقدماتی)Rبرنامه نویسی آماری با نرم افزار 496

25(پیشرفته) Rبرنامه نویسی آمار با نرم افزار 497

Minitab32تحلیل های آماری با نرم افزار 498

SAS32تحلیل های آماری با نرم افزار 499

AMOS30مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار 500

3(EndNote )کارگاه آموزش پایان نگار 501

Mendeley3آموزش نرم افزار مدیریت مراجع 502

LaTeX8نگارش متون علمی در 503

60طراحی خودرو بدنه و استایل504

30(اصول و مبانی)طراحی مقدماتی 505

24طراحی پیشرفته506

50تکنیکها و روشهای پرزانته در طراحی صنعتی507

150آموزش نرم افزار راینو سطح 508

240آموزش نرم افزار راینو سطح 509

34 طراحیPortfolioآماده سازی 510

16کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس511

15اصول مقاله نویسی برای رشته های مهندسی 512

Lumion20نرم افزار 513

50اسکیس و راندو 514

Grasshopper30آموزش 515

72ماکت سازی معماری516

60راینو در معماری517

30فتوشاپ برای معماری518

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



519S ketchup & Vray40

6آموزش پایان نگار520

60اتوکد دوبعدی521

42اتوکد سه بعدی522

60 معماریRevitنرم افزار 523

20نقشه خوانی524

Naviswork3آشنایی با نرم افزار 525

60نقشه کشی ساختمان 526

16نقشه خوانی نقشه های ساختمانی 527

72اتوکد دو بعدی528

48اتوکد سه بعدی معماری529

ساعتعنوان ردیف
30(ویژه کمیته امداد)  مقدماتی و آشنایی با ترسیم پالن دو بعدیAuto CADشناخت محیط نرم افزار 530

50اسکیس و راندو531

16تفکیک و افراز اراضی شهری532

16تحلیل فضاهای شهری533

16اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری534

16تملک امالک و اراضی شهری535

12شناخت سازه های سنتی بناهای تاریخی536

24آشنایی با معماری معاصر537

16ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری538

4پروپوزال نویسی و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد ، ویژه معماری539

24مهندسی سطح و نانو پوشش540

12کاربرد نانو مواد در صنایع هوایی541

6فناوری نانو در مدیریت و بهبود مهندسی شهری542

6کارگاه فناوری نانو در عمران543

6کارگاه فناوری نانو در متالورژی544

6کارگاه فناوری نانو در مکانیک545

6کارگاه فناوری نانو در نفت گاز و پتروشیمی546

6کارگاه فناوری نانو در مدیریت و بهبود مهندسی شهری547

16فناوری نانو در علوم فنی و مهندسی548

12(مقدماتی  )آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن در علوم549

12آمادگی مسابقه ملی فناوری نانو550

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی



ساعتعنوان ردیف
60تجهیزات آزمایشگاهی1

50عیب یابی و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی2

40عیب یابی و تعمیر تجهیزات تصویر برداری3

60(ICU,CCU,operating room)عیب یابی و تعمیرات تجهیزات جنرال بیمارستانی4

40کالیبراسیون تجهیزات پزشکی5

6MATLAB 25پیشرفته

system vue30نرم افزار 7

40سیستم های نهفته با برد راسپری پای8

36سیستمهای تلویزیونی مدار بسته9

ARM-Cortex50میکروکنترلرهای10

20برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها11

12DIgsilent 62پیشرفته

40دوربینهای مدار بسته13

18سروو موتور14

ARM750میکروکنترلرهای 15

16FPGA 40پیشرفته

36مدیریت هوشمند ساختمان17

30نقشه کشی و نقشه خوانی برق18

8ایمنی در برق19

32اصول ابزار دقیق صنعتی20

16نقشه خوانی ابزاردقیق21

MATLAB5آمادگی آزمون بین المللی 22

MATLAB25پردازش تکاملی در 23

24PLC  s7-30040

Matlab25پردازش تصویر در 25

25مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها26

LV32 و MVطراحی تابلوهای 27

33فیبرهای نوری28

6آمادگی آزمون بین المللی برق ساختمان29

92اپراتوری اتوماسیون صنعتی30

PLC LOGO32!کمپ 31

HFSS30نرم افزار 32

40اتوکد الکتریکال33

60 ویژه مهندسین برق و کامپیوترMATLABآموزش جامع 34

DIgSILENT24نرم افزار 35

ساعتعنوان ردیف

دپارتمان برق و الکترونیک

دپارتمان برق و الکترونیک



36Labview48

37E TAP30

EPLAN30نرم افزار 38

39HS P ICE24

MATLAB24نرم افزار 40

41Altium Designer30

30طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان42

20آمادگی آزمون بین المللی برق43

30اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک44

70اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده45

RF 40طراحی سیستم های 46

LCD80تعمیرات تخصصی 47

50تعمیرات لپ تاپ 48

PC60تعمیرات 49

30تعمیرات پرینتر 50

60تعمیرات تلفن همراه51

PLC6آمادگی آزمون بین المللی 52

AC21درایوهای 53

21مانیتورینگ54

55PLC  s7-20030

56PLC  s7-300/400 level 224

57PLC  s7-300/400 level 124

58!PLC  LOGO30

33(IP CAMERA CCTV)سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه59

60 14

14پنل های فتوولتائیک61

30الکتروهیدرولیک پیشرفته 62

36الکتروهیدرولیک پایه63

ADS 30نرم افزار 64

16مدیریت انرژی 65

24طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ66

67DS P30

15بهره وری انرژی گرمایشی 68

15مدیریت انرژی در سیستم های الکتریکی69

40 و مدار واسطAVR بیتی 8پردازنده 70

71P  S pice24

72CAM NE T15

60اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان73

دپارتمان برق و الکترونیک



ساعتعنوان ردیف
74PIC45میکروکنترلر

AVR30میکروکنترلر پیشرفته75

AVR40میکروکنترلر 76

45اصول طراحی منطقی77

40الکترونیک صنعتی78

80مبانی الکترونیک عمومی79

30کنترل ابزاردقیق80

81F PGA50



ساعتعنوان ردیف
30بهداشت عمومی و شناخت بیماری1

60مشاوره مراقبت از پوست ، مو ، زیبایی و تناسب اندام2

24رازهای گفتگوی اثربخش3

51مشاوره استفاده صحیح از محصوالت بهداشتی و کرم ها4

49مدیریت بر خویشتن5

21با من حرف بزن6

65پاکسازی پوست صورت زنانه7

24روانشناسی پول و ثروت آفرینی8

24روانشناسی خالقیت ، نوآوری و اختراع9

21(علم شادمانی و زندگی آرامش بخش)روانشناسی مثبت گرا10

50پکیج ماساژ صورت11

84پکیج ماساژ12

48پکیج فوریت های پزشکی13

27مدیریت بهداشت محیط کار14

36تکنیک های زیبایی و خود آرایی بانوان15

32تحلیل رفتار متقابل فردی و اجتماعی16

30ساخت ماسک ها و کرم های خانگی17

36(ارکی تایپ)روان شناسی شخصیت18

30(رازهای زندگی عاشقانه)اکسیر عشق19

16نقش اقدامات پزشکی و امدادی کارکنان در رفع خطرات بهداشتی و ایمنی20

12آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان21

18هات استون ماساژ22

12آداب ، اصول و تئوری ماساژ های شرقی23

30فوت ماساژ و رفلکسولوژی24

48تای ماساژ سنتی مقدماتی25

30اویل ماساژ و آروماتراپی26

24پکیج زیبایی ،اسکراب و رپینگ27

24ماساژ کودک و نوزاد28

2آزمون جامع هوش معنوی29

2پرسشنامه خالقیت30

2آزمون تعهد سازمانی31

2آزمون رضایت شغلی32

2آزمون تفکر خالق33

2(اجرای فردی)آزمون آمادگی تحصیلی34

2آزمون بیش فعالی کودک35

2آزمون چند محوری36

2آزمون سازگاری37

دپارتمان دانش سالمت



2آزمون شخصیتی نوجوانان38

2آزمون هوش هیجانی39

2پرسشنامه وضعیت زناشویی40

ساعتعنوان ردیف
2پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان پیش دبستانی41

2(اجرای گروهی)پرسشنامه عالیم مرضی کودکان42

2آزمون عملکرد خانواده43

2پرسشنامه رضایت زناشویی44

2آزمون شخصیتی کودکان45

2پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان46

2آزمون هوش بزرگساالن47

2آزمون هوش پیش دبستانی48

2مقیاس رشد اجتماعی49

2(اجرای گروهی)آزمون هوش کودکان50

2آزمون رضایت زناشویی51

2آزمون سالمت روان52

2تحصیلی- آزمون رغبت سنج شغلی 53

2تطبیق شغلی54

2آزمون شخصیت55

2(اجرای فردی)آزمون هوشی کودکان56

2تطبیق تحصیلی57

2سیاهه نشانگان بالینی58

2مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان59

2مقیاس شیوه های والدینی60

HACCP16آشنایی با قوانین ملی و بین المللی ایمنی و بهداشت مواد غذایی61

18اصول تغذیه سالم62

2(استعداد)آزمون هوش چندگانه 63

ساعتعنوان ردیف
2آزمون هوش پیشرفته بزرگساالن64

2آزمون جامع فردی و درون سازمانی65

2آزمون تیم سازی66

2آزمون تیپ شخصیت شغلی67

2آزمون جامع آفتابگردان شایستگی68

دپارتمان دانش سالمت

دپارتمان دانش سالمت



ساعتعنوان ردیف
45رتوش عکس1

110عکاسی دیجیتال2

78(After Effect)افتر افکت 3

48پریمیر4

40گریم نامتعادل سازی5

30گریم مد6

54گریم متعادل سازی7

2(تکراری آزمون)فیلمبرداری دیجیتال 8

5عکاسی با موبایل9

33اصالح رنگ و نور در سینما و تلویزیون10

30مقدماتی ادوبی فلش11

30گویندگی و اجرا12

30سخنرانی و بداهه پردازی13

40فن بیان14

246تدوین و ساخت تیزرهای تبلیغاتی15

63مدلسازی و متحرک سازی مقدماتی در مایا16

40نرم افزار فاینال کات17

30تصویربرداری ساخت فیلم کوتاه18

DSLR70تصویربرداری با دوربین های 19

15بازنویسی فیلمنامه20

90کارگردانی و دکوپاژ21

350کارگردانی فیلم کوتاه22

350ساخت فیلم کوتاه23

60نرم افزار فاینال کات24

40بازی سازی در یونیتی25

67فضا سازی و کاراکتر انیمشن بازی26

20طراحی منو و افکت سازی27

30اصول بازی سازی28

29Animation In Anime S tudio P ro 1050

3و موبایل (نیمه حرفه ای و کامپکت  )کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های عکاسی با دوربین های خانگی 30

40گریم مد31

180صداگذاری موسیقی32

310تدوین فیلم33

40اصول هنری تدوین34

42فتوشاپ در تدوین35

120تکنیک های مدلسازی و نورپردازی در مایا36

37R eason30

دپارتمان سینمای دیجیتال



38Ableton L ive30

ساعتعنوان ردیف
Finalcut Studio280مجموعه 39

200کارگردانی برای رسانه های دیجیتال40

186ساخت تیزرهای تبلیغاتی41

24عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی42

100فن بیان و مهارت های گویندگی43

44Mix & Mastering60

70گریم نامتعادل سازی45

70گریم متعادل سازی46

47Nuendo39

48Cubase60

49E dius30

50Maya  & After E ffect15

51Maya  330

52R ealflow25

53Maya  260

54Maya  140

55Zbrush40

56After E ffect40

30اصول پویا نمایی57

100آهنگسازی و تنظیم دیجیتال در صنعت موسیقی پاپ58

50تکنیک های آواز پاپ و نوازندگی دیجیتال 59

30فیلمنامه نویسی مقدماتی 60

30کارگاه پریمیر 61

62E dius  36

63Avid Media  Composer87

78سینمای چهاربعدی 64

40(مقدماتی  )آموزش انیمشن به کودکان و نوجوانان 65

30پریمیر- کارگاه تدوین فیلم 66

45فیلم نامه نویسی67

75افتر افکت پیشرفته68

Adobe Encore15نرم افزار 69

0نواندو- صداگذاری فیلم 70

70فیلمبرداری دیجیتال71

Avid Express0نرم افزار 72

Avid Liquid0نرم افزار 73

40کارگاه عکاسی پرتره74

دپارتمان سینمای دیجیتال



40آموزش عکاسی به کودکان و نوجوانان75

76P ro Tools288

ساعتعنوان ردیف
70روتوش عکاسی دیجیتال77

300جلوه های بصری برای فیلم های تلویزیونی و سینمایی78

9پروژه جامع جلوه های ویژه79

30عکاسی و فیلم برداری جلوه های ویژه80

66نرم افزار ترکیب تصویر افتر افکت جلوه های ویژه81

15مدیریت پروژه و مدیا جلوه های ویژه82

80پرورش صدا و بیان83

45بازیگری و بازیگردانی84

24کارگاه متحرک سازی 85

60رتوش عکس پیشرفته 86

90عکاسی دیجیتال سطح سه 87

30عکاسی دیجیتال سطح یک 88

6تهیه و تولید رادیو اینترنتی89

100دوبالژ و گویندگی 90

30سبک شناسی و ساخت پوستر فیلم 91

66کارگردانی و بازیگردانی92

35کاربرد گرافیک تصویری در جلوه های ویژه93

30کارگاه روتوش عکس94

30کارگاه تصویر برداری95

186ساخت تیزرهای تبلیغاتی96

60(مقدماتی)آموزش اصول سینما به کودکان و نوجوانان 97

16کارگاه تحلیل فیلم98

12کارگاه مباحث نظری فرمالیسم هنری99

12(درس گفته های کتاب ژاک رانسیر)کارگاه حکایتهای سینمایی 100

10کارگاه آموزشی کروماکی101

Adobe lightroom15کارگاه 102

700جلوه های بصری برای فیلم های تلویزیونی و سینمایی103

دپارتمان سینمای دیجیتال



ساعتعنوان ردیف
249طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته1

246طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی2

10کارگاه شناخت رنگ3

8تورهای بازدید هنر و معماری4

48شناخت مواد و مصالح5

245طراحی داخلی 6

148طراحی داخلی 7

50طراحی مفهومی8

30آشنایی با سبک های معماری9

30فتوشاپ برای معماری10

384(درحال بازنگری)متخصص نشر رومیزی و صفحه بندی به کمک رایانه 11

400 (درحال بازنگری)کمک طراح گرافیک 12

112(درحال بازنگری)طراح گرافیک 13

424(درحال بازنگری)متخصص طراح گرافیک و چاپ به کمک رایانه     14

394(درحال بازنگری)طراح نما به کمک رایانه15

388(درحال بازنگری)کمک طراح نما به کمک رایانه16

354(درحال بازنگری)طراح معماری منظر به کمک رایانه 17

456 (درحال بازنگری)کمک طراح معماری منظر به کمک رایانه                   18

دپارتمان معماری



ساعتعنوان ردیف
21(جنسیت سازی)تربیت مدرس فیگور و طراحی لباس1

36طراحی دوخت پیشرفته مانتو2

2معرق کاشی3

30آموزش گوهرشناسی کاربردی4

30آموزش سوزن دوزی5

12تربیت مدرس نقاشی6

108صنعت مد و فشن7

120فشن و تجارت8

12تربیت مدرس گوهرشناسی9

12تربیت مدرس ساخت زیورآالت10

12تربیت مدرس طراحی دستی جواهر11

12تربیت مدرس طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس12

12تربیت مدرس پورتفولیو برای طراحان لباس13

12تربیت مدرس نرم افزار ایالستریتور برای طراحی لباس14

12تربیت مدرس برای مفهوم سازی در طراحی لباس15

12تربیت مدرس پارچه سازی و پارچه شناسی16

12تربیت مدرس برای رنگ در طراحی لباس17

212تربیت مدرس برای طراحی لباس 18

112تربیت مدرس برای طراحی لباس 19

12تربیت مدرس برای طراحی فیگور20

12(موالژ)تربیت مدرس طراحی دوخت پیشرفته 21

12تربیت مدرس طراحی دوخت متوسط22

12تربیت مدرس طراحی دوخت مقدماتی23

15استایلینگ24

30آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس25

36آموزش نرم افزار ایالستریتور در طراحی لباس26

36خالقیت در پارچه سازی27

42فیگور28

30مبانی رنگ در طراحی لباس29

142طراحی لباس کاربردی 30

242طراحی لباس کاربردی 31

21ساخت اکسسوری برای طراحی لباس32

18پورتفولیو33

24خالقیت و مفهوم سازی در طراحی لباس34

15سبک شناسی و آشنایی با طراحان مد دنیا35

60طراحی دوخت تخصصی مانتو36

50آموزش الگوهای مد اسالمی ایرانی37

دپارتمان فرهنگ و هنر



30(ویژه کمیته امداد)اصول طراحی دوخت ویژه نوجوانان دبیرستان 38

ساعتعنوان ردیف
204طراحی لباس تخصصی پیشرفته39

15خوشنویسی مقدماتی40

60طراحی بافت پارچه41

30فروشندگی طال و جواهر42

300هنر مد اسالمی43

12فروش و بازاریابی مد44

12مانتو بدون الگو45

30طراحی دستی جواهرات پیشرفته46

50آموزش تخصصی رنگ و پتینه47

6کارگاه طراحی فیگور فشن48

48طراحی فضای سبز و سیستم های آبیاری49

60آموزش دست دوخته های چرمی50

27پروژه طراحی لباس پیشرفته51

216طراحی و دوخت لباس پیشرفته52

120طراحی و دوخت لباس مقدماتی53

36داستان نویسی54

36شعر کودکان55

96تکنیکهای ساخت و تولید طال و جواهر56

40ساخت زیور آالت57

96گوهر شناسی58

108آموزش طراحی جواهرات59

48الگوی پیشرفته60

24طراحی و نقاشی نوجوانان پیشرفته61

24طراحی نقاشی نوجوانان متوسط62

24طراحی نقاشی نوجوانان مقدماتی63

50تذهیب64

50مجسمه سازی65

60گوهرشناسی کاربردی66

100طراحی  لباس صحنه67

100طراحی و دوخت تخصصی مانتو68

100طراحی و دوخت لباس مشاغل69

100مدلینگ در رسانه های تصویری70

12پروژه طراحی لباس پیشرفته71

300طراحی و دوخت پیشرفته72

200طراحی و دوخت مقدماتی73

72موالژ74

دپارتمان فرهنگ و هنر



108طراحی و دوخت لباس عروس75

36دوخت مقدماتی76

ساعتعنوان ردیف
36الگوی مقدماتی77

36فتوشاپ در طراحی لباس مقدماتی78

3گره در زیور آالت79

36خالقیت در طراحی لباس80

36نقاشی و طراحی نوجوان81

36نقاشی و خالقیت کودکان82

30(سه بعدی)نرم افزار الگوسازی گربر 83

90لگو و مدلسازی دوخت لباس کودک84

90الگو و مدلسازی دوخت ویژه آقایان85

42طراحی لباس ورزشی 86

40طراحی لباس آقایان87

40طراحی لباس کودک و نوجوان 88

36(دو بعدی)نرم افزار الگوسازی جمینی 89

84طراحی و نقاشی سطح پیشرفته90

84طراحی و نقاشی سطح متوسط91

84طراحی و نقاشی سطح مقدماتی 92

42نقاشی روی پارچه 93

126(سطح  پیشرفته)نقاشی کاربردی 94

144(سطح متوسط)نقاشی کاربردی 95

120(سطح مقدماتی)نقاشی کاربردی 96

48طراحی فضای سبز97

48طراحی سیاه قلم 98

30تاریخ جواهرات99

90(Facet)تراش سنگ پیشرفته 100

40(Fantasy)تراش سنگ مقدماتی 101

280طراحی لباس پیشرفته102

48تکنیک های رنگ و پتینه در هنر دکوراتیو103

20آموزش سفالگری به کودکان104

21آشنایی با مبانی رنگ105

21آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی106

48آشنایی با طراحی107

20نقاشی روی شیشه و سفال برای کودکان108

20آموزش نقش برجسته به کودکان109

20آموزش نقاشی موزاییک به کودکان110

20نقاشی کودکان111

دپارتمان فرهنگ و هنر



42طراحی دستی جواهرات112

20(مقدماتی)نقاشی آبرنگ 113

21(پیشرفته)نقاشی رنگ روغن 114

21(مقدماتی)نقاشی رنگ روغن 115

21آموزش نقاشی روی شیشه و سفال116

36آموزش نقش برجسته117

36آموزش نقاشی موزاییک118



ساعت عنوانردیف
30پکا پیش دبستان1

30پکا سال اول ابتدایی2

30پکا سال دوم ابتدایی3

30پکا سال سوم ابتدایی4

30پکا سال چهارم ابتدایی5

30پکا سال پنجم ابتدایی6

30پکا سال ششم ابتدایی 7

4کارگاه شناخت اجزای کامپیوتر8

3کارگاه کار با موس 9

15سطح -کارگاه نقاشی به کمک رایانه10

26سطح -کارگاه نقاشی به کمک رایانه11

6کارگاه کار با صفحه کلید 12

4کارگاه برنامه های کاربردی 13

Windows6کارگاه کار با 14

Movie Maker8کار با برنامه 15

2کارگاه کلیدهای میانبر در ویندوز16

Word2کارگاه نکات کلیدی در برنامه 17

9کارگاه تندتایپ 18

45پکا اول دبیرستان 19

45پکا دوم دبیرستان 20

45پکا سوم دبیرستان21

45پکا چهارم دبیرستان 22

45پکا پنجم دبیرستان 23

45پکا ششم دبیرستان 24

45پکا نهم25

18بازی و نقش آن در پرورش جنبه های رشد26

30پکا پیش دبستان یک27

30پکا پیش دبستان دو28

30پکا پیش دبستان سه29

4کارگاه کار با موس30

2کارگاه شناخت اجزای کامپیوتر31

20پکا سطح یک مقدماتی32

20پکا سطح دو مقدماتی33

20پکا سطح سه مقدماتی34

20پکا سطح چهار مقدماتی35

125پکا متوسطه سطح 36

225پکا متوسطه سطح 37

ICT-KIDSدپارتمان 



325پکا متوسطه سطح 38

ساعت عنوانردیف
425پکا متوسطه سطح 39

525پکا متوسطه سطح 40

41ICDL 2 50نوجوان

42ICDL 1 50نوجوان

43ICDL 100سطح یک و دو نوجوانان

36کاربری رایانه ویژه والدین44

45Web Starter 45برای نوجوانان

30وبالگ نویسی برای نوجوانان46

12کسب و کار الکترونیک؛از مفهوم تا اجرا47

8کودک،والدین و شبکه های اجتماعی48

45 نوجوانانC++برنامه نویسی مقدماتی 49

45  نوجوانانC++ برنامه نویسی پیشرفته 50

45برنامه نویسی اندروید مقدماتی51

40مقدمه ای برالگوریتم برای نوجوانان52

45  برای نوجوانانC#برنامه نویسی مقدماتی  53

45  برای نوجوانانC#برنامه نویسی پیشرفته  54

45پایگاه داده نوجوان55

60برنامه نویسی وب سمت کاربر56

30اسکرچ پیشرفته57

30اسکرچ مقدماتی 58

45پایتون مقدماتی 59

C15# به C++مهاجرت از برنامه نویسی 60

60برنامه نویسی مقدماتی نوجوانان61

20آشنایی با سیستم عامل کامپیوترهای مکینتاش62

45آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان63

64e-kids  130

65e-kids  260

50تربیت مدرس رایانه 66

5چگونگی کار با تخته هوشمند67

68Windows  8 40

5آشنایی با امنیت شبکه و هک برای نوجوانان69

10نرم افزار واندر شیر70

10نرم افزار کمتازیا71

10نرم افزار پرزی72

60مدیریت شبکه های خانگی73

74Photoshop 30مقدماتی نوجوان

75Photoshop 45پیشرفته نوجوان
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76Corel Draw 30مقدماتی نوجوان

ساعت عنوانردیف
30نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان79

Flash45طراحی و متحرک سازی با 80

InDesign30صفحه آرایی با 81

30مبانی اصول طراحی82

30افتر افکت نوجوانان83

6نقش برجسته سفال به کمک رایانه84

6مجسمه های مفتولی به کمک رایانه85

6حجم های انتزاعی86

6ماکت سازی به کمک رایانه87

45اتوکد دوبعدی نوجوانان88

35 برای نوجوانانSolidworksمدل سازی با 89

112کالیگرافی مقدماتی با خودکار 90

212کالیگرافی مقدماتی با خودکار 91

112کالیگرافی متوسط با خودکار92

212کالیگرافی متوسط با خودکار 93

112کالیگرافی پیشرفته با خودکار 94

212کالیگرافی پیشرفته با خودکار 95

1165گرافیک 96

1نقاشی97

20131واژه پرداز 98

144بسته رباتیک دانش آموزی دبیرستان99

144بسته رباتیک دانش آموزی دبستان100

55مولتی ربات101

50فوتبالیست102

25کاوش کوچولو103

35دانش کوچولو104

70میکرو ربات105

25رباتیک مقدماتی106

25رباتیک متوسط107

25رباتیک پیشرفته108

60عکاسی طبیعت109

25عکاسی پرتره110

40(مقدماتی و پیشرفته)عکاسی دیجیتال نوجوان111

30عکاسی معماری112

113ICDL سطح دو نوجوانان -Powerpoint 2013165

114ICDL سطح دو نوجوانان -Excel 2013165

115ICDL سطح دو نوجوانان -Access 2013165

ICT-KIDS دپارتمان



30عکاسی تبلیغاتی116

24عکاسی پایه117

3عکاسی در مدرسه118

3عکاسی از بناهای تاریخی119

15(ویژه کودکان)عکاسی با موبایل 120

ساعت عنوانردیف
21طراحی و ساخت زیوراالت121

20طراحی مقدماتی122

26طراحی پیشرفته123

16عناصر بصری و شناخت رنگ124

16نقاشی ویترای125

12نقاشی بداهه126

16نقاشی روی بوم127

16نقاشی موزاییک128

12تربیت مدرس آموزش تخصصی رنگ و پتینه در هنر دکوراتیو129

18نقاشی و خالقیت130

16نقاشی در سبک های مختلف131

24تصویر سازی مقدماتی132

20تصویر سازی پیشرفته133

12سیاه قلم مقدماتی134

12سیاه قلم متوسط135

12سیاه قلم پیشرفته136

124کارگردانی 137

124بازیگری 138

24 1نگارش برای سینما و تئاتر 139

16حجم سازی و کتیبه140

3نظم و انظباط اجتماعی141

4شناخت تجحیزات عمرانی142

4شیر یا خط143

3آشنایی با تجحیزات سینمایی144

3سقوط آزاد وسط موزه ها145

15تریز دانش آموز146

18تریز نوجوانان147
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ساعتعنوان ردیف
48قنادی مقدماتی1

69تی آر ایکس گلف2

180راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی3

2کارآموزی و اقامت درکانادا4

60الگوسازی و دوخت پیشرفته مانتو مزونی تیف5

FHM1دانشگاه 6

24واژگان تخصصی حسابداری7

50(F5)اندازه گیری عملکرد8

44(F1)حسابداری در امور بازرگانی 9

151الگو و مدلسازی دوخت 10

36آشپزی ترکیه ای11

105مدیریت پروژه جامع بین المللی12

60اصول خوش پوشی13

48الگوسازی ودوخت مقدماتی مانتو مزونی14

30گریم تیف15

166معماری حرفه ای تیف استرالیا16

30اصول تور لیدری و گردشگری خالق17

1(مالزی)دانشگاه کرتین18

32باریستا19

TAFE90ژورنال شناسی در مد به روش موالژ 20

TAFE150- 2الگوسازی و خیاطی مدرن 21

TAFE99- 1الگوسازی و خیاطی مدرن 22

TAFE195 - 2مد و طراحی لباس 23

TAFE180 - 1مد و طراحی لباس 24

1پیش ثبت نام بلند مدت25

1دبیرستان بلر بیس26

ef1کالج 27

32مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول میزبانی و پذیرایی28

32تهیه و سرو حرفه ای نوشیدنی های سرد29

58دیپلمای گزارش های مالی بین المللی30

36مدیریت رستوران و اصول میزبانی و پذیرایی31

16طراحی الته32

25توریسم درمانی33

NEU1تورآموزشی 34

NEU1دانشگاه 35

EMU1تور آموزشی 36

EMU1دانشگاه 37

دپارتمان بین الملل



ACCA1آزمون های 38

ساعتعنوان ردیف
1تورآموزشی ترکیه39

Limkokwing1دانشگاه 40

Limkokwing1تورآموزشی 41

APU1تورآموزشی 42

1مهاجرت کانادا43

44CA Navitas1

45AU  Navitas1

1مهاجرت استرالیا46

47UK  E F1

48UK  Navitas1

1کارآفرینی انگلستان49

50USA E F1

51USA Navitas1

1دانشگاه ایتالیا52

1تور آموزشی ایتالیا53

1دانشگاه مجارستان54

1مهاجرت مجارستان55

1دانشگاه ترکیه56

APU1دانشگاه 57

1دانشگاه کانادا58

1دانشگاه استرالیا59

1دانشگاه انگلستان60

1دانشگاه آمریکا61

80مدیریت هتلداری62

32مدیریت کافی شاپ63

123( V.L.P )آموزش خلبانی شخصی فوق سبک ویژه 64

84آموزش خلبانی شخصی فوق سبک استاندارد65

42اصول پایه پخت فرنگی و انواع آشپزخانه مربوطه66

42علم راه اندازی رستورانها67

48مدیریت آشپزخانه و طراحی منو نویسی68

365راهنمای تور69

75مدیریت پروژه بین الملل70

60غذای ملل71

36مبانی آشپزی72

69مهارت های بدنسازی73

ACCA150دیپلمای حسابداری 74
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40مدیریت آشپزخانه75

100عکاسی پیشرفته76

ساعتعنوان ردیف
ACCA 60پیش نیاز حسابداری دیپلمای دوره 77

40حسابداری مقدماتی 78

16نوشیدی گرم 79

16نوشیدنی سرد 80

69کاربرد نرم افزار فتوشاپ در مد و طراحی لباس 81

66کاربرد نرم افزار االستریتور در مد و طراحی لباس 82

69 2الگو و مدلسازی دوخت 83

48 2آشنایی با صنعت مد و طراحی لباس 84

48 1آشنایی با صنعت مد و طراحی لباس 85

266مد و طراحی لباس کاربردی 86

60 1مد و طراحی لباس کاربردی 87

75مدیریت بر اجرای فرایند پروژه88

117مهارت های تربیت و نگهداری کودک89

68(خدمات مشتری  )هتلداری 90

100عکاسی مقدماتی91

70ایجاد مدلهای دیجیتالی سه بعدی92

141(پیشرفته)طراحی و دکوراسیون داخلی 93

120(مقدماتی)طراحی و دکوراسیون داخلی 94

95CAT  20پیشرفته

96CAT  10پیشرفته

97CAT 120متوسط

98CAT 120مقدماتی

105ارتباطات تجاری99

102راه اندازی کسب و کار شخصی100

دپارتمان بین الملل


