
 

 

 

 

 

 

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

 هزینه شنبه تا چهارشنبه

 )تومان(

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/00  000/00  52 Network+ 1 
 

 دوره های نرم افزار شبکه )سرور(

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

 هزینه شنبه تا چهارشنبه

 )تومان(

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/520  000/500  52 Installing and configuring 

Windows server 1026 
1 

000/052/1  000/000  530 MCSE 1021 
Microsoft 5 

000/000  000/500  015  MCSA 1026 

000/330  000/500  50 LPIC 2 
Linux 3 

000/005  000/552  50 LPIC 1 
 

(سوئیچ و روترافزار شبکه ) سختدوره های   

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

هزینه شنبه تا 

)تومان( چهارشنبه  

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/203  000/231  50 CCNA 

Cisco 1 
000/220  000/200  50 CCNA Security 

000/005  000/500 50 CCNP(routing) 

000/050  000/005  50 CCNP(switching) 

000/200  000/200  50 MTCNA 
 با مدرک بین المللی

Mikrotik 5 000/500  000/550  30 MTCNA 

000/003  000/031  10 MTCWE 

000/223  000/052  30 VOIP phone 3 
 

 

تست نفوذ و هکر قانونمنددوره های   

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

 هزینه شنبه تا چهارشنبه

 )تومان(

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/500  000/320  50 CEH (Kali Linux) 1 

دوره ها های استثنایی  تخفیف  

 

 

و  امنیتشبکه،  دوره های تخصصی

 طراحی وب
 



 

 

 

 PHPبا  طراحی وب سایت

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

هزینه شنبه تا 

 چهارشنبه )تومان(

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/520  000/550  50 
 طراحی وب سایت

)HTML- HTML2- CSS- CSS3- java script) 
1 

000/320  000/300  30 
 طراحی نیمه حرفه ای وب سایت

(php + MYsql ( 
5 

000/530  000/300  طراحی حرفه ای وب سایت  50 

(php + MYsql + SEO + Security + XML+htaccess) 
3 

000/230  000/020  5 تضمینی-طراحی وب سایت صفرتا صدپکیج  00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ASP.NETبا  طراحی وب سایت

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

هزینه شنبه تا 

 چهارشنبه )تومان(

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/030  000/005  30 
 مرحله مقدماتی طراحی وب سایت

) HTML2- jQuery - CSS3- java script- C#) 
1 

000/050  000/023  05  
 طراحی نیمه حرفه ای وب سایت

(ASP+ Sql + C# ( 
5 

000/025  000/050  30 
 طراحی حرفه ای وب سایت 

(ASP + Sql + Ajax + Security ) 
3 

000/000  000/023  5 تضمینی-طراحی وب سایت پکیج صفرتا صد 100 

 ASP.NET در  MVC با سایتطراحی وب 

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

هزینه شنبه تا 

 چهارشنبه )تومان(

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/200  000/002  ASP.Net 1در  MVCپکیج صفر تا صد  20 

 دوره های استثنایی

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

هزینه شنبه تا 

 چهارشنبه )تومان(

مدت 

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/005  000/005   (SEOسایت ) دوره ی بهینه سازی 50 

000/252  000/052  Unity 1بازی سازی با  20 

000/502  000/050  Blender 5گرافیک سه بعدی  20 



 

 

 

برنامه نویسیدوره های   

 هزینه پنجشنبه و جمعه

 )تومان(

هزینه شنبه تا چهارشنبه 

 )تومان(

 مدت

 دوره
()ساعت  

 ردیف عنوان دوره

000/250  000/005   مقدماتی ++Cبرنامه نویسی  30 

000/322  000/500   پیشرفته ++Cبرنامه نویسی  50 

000/250  000/005  1 مقدماتی #Cبرنامه نویسی  50 

000/322  000/500  5 پیشرفته #Cبرنامه نویسی  50 

000/312  000/502  SQL 3 برنامه نویسی  30 

000/302  000/332  )+جاوا (مقدماتی 50 

000/500 5 اندروید  000/500  نیمه حرفه ای 30 

000/210  000/520  حرفه ای 20 

000/230  000/052  2 پکیج صفر تا صد اندروید 150 

000/502  000/322  مقدماتی 50 
Python 0 

000/202  000/232  حرفه ای 20 

000/252  000/052  0 صد پایتونپکیج صفر تا  150 
 

 

 کارگاه ها

کارگاههزینه   

 )تومان(

مدت 

 دوره

 )ساعت(

 ردیف عنوان دوره

000/30  1 1کارگاه سوئیچ سیسکو  2 

000/30  5 5کارگاه سوئیچ سیسکو  2 

000/30  3 3کارگاه سوئیچ سیسکو  2 

000/30  5 کارگاه امنیت وایرلس 2 

000/30  2 5کارگاه امنیت وایرلس  2 

000/00  0 کاربران ویندوز helpdeskکارگاه  2 

000/30  0 کارگاه لینوکس 3 

000/12  2 کارگاه میکروتیک 3 

000/20  0 کارگاه فیوژن فیبر نوری 3 

000/500  10 کمپ فیبر نوری 10 


