
(ریال)شهریه دوره شروع پیش بینی شدهساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره کد دورهعنوان دوره آموزشیردیف

1
 -ETABS/SAFEدوره جامع محاسبات ساختمان به کمک 

سطح مقدماتی
20:3098/03/2322,400,000-14:30پنجشنبه151224123120

2
-ETABS/SAFEدوره جامع محاسبات ساختمان به کمک 

سطح پیشرفته
14:3098/03/2318,000,000-8:30پنجشنبه15122412770

19:3098/03/028,530,000-14:30پنجشنبه15121315360دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 3
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Arc GIS152012124 و آموزش مقدماتی نرم افزار GISمقدمه ای بر 

ArcGIS152012128  آموزش پیشرفته نرم افزار 
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14:3098/04/04-8:30سه شنبه-یکشنبه1

14:3098/03/24-8:30جمعه2

17:3098/03/036,870,000-14:30پنجشنبه39141213430فتوشاپ برای معماری3

20:3098/03/2910,200,000-17:30سه شنبه-یکشنبه39141212960 معماریRevitنرم افزار 4

391412135608,400,000راینو در معماری5

Lumion391412154205,400,000نرم افزار 6
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12:3098/03/19-8:30سه شنبه-یکشنبه1

20:3098/03/29-17:30چهارشنبه- شنبه2

20:30-17:30سه شنبه-یکشنبه2

21-15دوشنبه3

3916121383015,000,000نرم افزار کرونا4

دوره های آموزشی مهندسی عمران

دوره های آموزشی مهندسی معماری

دوره های آموزشی مدل سازی معماری

رزرو

307,300,000 391412125 V-RAYآموزش 

391412131اتوکد دوبعدی

98/03/23 8:30-14:30 پنجشنبه 55

0

Follow us  on Instagram @mft.mirdamad

22222816                           83میرداماد ، بین رازان شمالی و آزیتا، جنب بانک ملت، پالک 

www.mftmirdamad.com

 و نقشه برداریGISدوره های آموزشی 

60

110,800,000

3D  MAX (C ore&Expert) 391412123100

با هماهنگی دپارتمان

با هماهنگی دپارتمان

12,450,000

8,220,000

گروه عمران و معماری یو مهندسدپارتمان فنی

1398/02/30:  بروزرسانیتاریخ
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14:3098/03/24-8:30جمعه1

20:3098/03/25-17:30سه شنبه- یکشنبه 2

14:3098/03/24-8:30جمعه3

20:3098/03/25-17:30سه شنبه- یکشنبه 4

20:3098/03/272,900,000-17:30دوشنبه-شنبه Indesign43131313230نرم افزار 5

Corel Draw431314123304,500,000آموزش نرم افزار 6

7Adobe  Illustrator4313141314020:3098/04/065,500,000-14:30پنجشنبه
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1MS .Project1514121236014:3098/03/037,500,000-8:30جمعه

2  ORAC LE  PR IMAVERA  ( P 19:3098/04/138,920,000-14:30پنجشنبه15141213460(6

19:3098/06/146,720,000-14:30پنجشنبهPMBOK 615141216932اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 3

14:3098/03/0319,220,000-8:30جمعهPMBOK,Primavera,P6,MSP151412157106پکیج جامع مدیریت پروژه 4

5,400,000رزرو19:30-14:30پنجشنبه15141215924کاربرد اکسل در مدیریت پروژه5
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solidworks I 151318128647,150,000طراحی مکانیک به کمک 1

20:3098/03/197,400,000-17:30سه شنبه- یکشنبه CATIA I 15131813064طراحی مکانیک به کمک 2
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2MATLAB 14:3098/03/245,300,000-8:30جمعه15241215232سطح یک

دوره های آموزشی گرافیک

http://telegram.me/mirdamadmft

Follow us  on Instagram @mft.mirdamad

دوره های آموزشی مهندسی  مکانیک

دوره های آموزشی مهندسی صنایع

دوره های آموزشی ریاضی و آمار

9,300,000 1

12,800,000 فتوشاپ و ایالستریتور

4313141308,600,000 60  مقدماتی تا پیشرفتهCC 2017فتوشاپ نسخه 

43131212480

 SPSSپکیج تحلیل آماری با نرم افزار 
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رزرو20:30-14:30دوشنبه15241314363

رزرو

با هماهنگی دپارتمان

و ریاضیگروه صنایع،مکانیک و مهندسیدپارتمان فنی
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