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

1
 ETABS/SAFEدوره جامع محاسبات ساختمان به کمک 

سطح مقدماتی-
20:3098/12/0822,800,00020,520,000-14:30پنجشنبه153812123120

2
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک 

ETABS/SAFE-سطح پیشرفته
18,000,00016,200,000رزرو14:30-8:30پنجشنبه15122412770

19:3098/12/088,600,0007,740,000-14:30پنجشنبه15381312350دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 3

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

153412124(سطح یک) Arc GISنرم افزار 

153412123(سطح دو) Arc GISنرم افزار 

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

14:3098/12/028,220,0007,398,000-8:30جمعه39141213160اتوکد دوبعدی1

20:3098/11/286,870,0006,183,000-17:30دوشنبه39141213430فتوشاپ برای معماری3

19:3098/11/1010,200,0009,180,000-14:30پنجشنبه39141212960 معماریRevitنرم افزار 4

391412135608,400,0007,560,000راینو در معماری5

Lumion391412154205,400,0004,860,000نرم افزار 6

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

13D  MAX (C ore&Expert) 39141212310020:3098/12/1112,450,00011,205,000-17:30سه شنبه-یکشنبه

2198/11/14-17دوشنبه2

20:3098/11/06-17:30سه شنبه-یکشنبه3

3916121383015,000,00013,500,000نرم افزار کرونا4 رزرو

V-RAY391412125306,570,000آموزش  7,300,000

دوره های آموزشی مهندسی عمران

دوره های آموزشی مهندسی معماری

دوره های آموزشی مدل سازی معماری

98/12/08 14:30-20:30 پنجشنبه 55 110,800,000

با هماهنگی دپارتمان

با هماهنگی دپارتمان

12,000,000

0
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(ریال)ثبت نام آنالین(ریال)شهریه دوره شروع پیش بینی شدهساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره کد دورهعنوان دوره آموزشیردیف

20:3098/11/1212,800,00011,520,000-17:30چهارشنبه-شنبه43131212480فتوشاپ و ایالستریتور1

20:3098/11/128,600,0007,740,000-17:30چهارشنبه-شنبه43131413060 مقدماتی تا پیشرفتهCC 2017فتوشاپ نسخه 2

3
Adobe InDesign CC 2016 – Basic to 

Advance 
20:3098/12/123,200,0002,880,000-17:30دوشنبه43131313030

Corel Draw431314123304,500,0004,050,000آموزش نرم افزار 4

14:0098/11/21-8:30دوشنبه5

20:3098/11/06-17:30سه شنبه- یکشنبه 6

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

14:3098/12/097,500,0006,750,000-9:30جمعهMS Project15401212445برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 1

2
 Oracleبرنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 

Primavera  P 6
19:3098/12/159,000,0008,100,000-14:30پنجشنبه15401213360

14:3098/12/166,720,0006,048,000-9:30جمعهPMBOK 615401212332اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 3

4
مبانی و نرم افزارهای کاربردی  –مدیریت پروژه حرفه ای 

(PMBOK , MS P  & Primavera  P 6)
14:3098/12/0921,500,00019,350,000-9:30جمعه154012130106

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

1
 به همراه SOLIDWORKS Iطراحی مکانیکی به کمک 

کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی
14:3098/12/158,100,0007,290,000-8:30پنجشنبه15371813550

2
 به همراه کار عملی با CATIA Iطراحی مکانیکی به کمک 

دستگاه پرینتر سه بعدی
20:3098/12/138,200,0007,380,000-17:30سه شنبه- یکشنبه 15131813050

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

154212126سطح یک - SPSSتحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار 

154212125سطح دو - SPSSتحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار 

2MATLAB 14:3098/12/165,700,0005,130,000-8:30جمعه15421212332سطح یک

دوره های آموزشی گرافیک

http://telegram.me/mirdamadmft
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دوره های آموزشی مهندسی  مکانیک

دوره های آموزشی مهندسی صنایع

دوره های آموزشی ریاضی و آمار

11,160,000 1

www.mftmirdamad.com

دوشنبه48

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

با هماهنگی دپارتمان

رزرو14:30-20:30

Adobe  Illustrator431314131404,950,000 5,500,000

12,400,000

و ریاضیگروه صنایع،مکانیک دپارتمان علوم مهندسی
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