
ساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره کد دورهعنوان دوره آموزشیگروه آموزشیردیف
 شروع پیش بینی 

شده
(ریال)99شهریه سال 

شهریه پرداخت نقدی یا ثبت 

نام آنالین

19:3099/08/0128,500,00025,650,000-14:30پنجشنبه153812123120سطح مقدماتی -ETABS/SAFEدوره جامع محاسبات ساختمان به کمک 1

23,000,00020,700,000رزرو14:30-8:30پنجشنبه15122412770سطح پیشرفته-ETABS/SAFEدوره جامع محاسبات ساختمان به کمک 2

19:3099/07/1010,500,0009,450,000-14:30پنجشنبه15381312350دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 3

19:3099/07/108,400,0008,400,000-14:30پنجشنبه367050(آنالین)دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی 4

153412124(سطح یک) Arc GISنرم افزار 

153412123(سطح دو) Arc GISنرم افزار 

2099/07/1212,800,00011,520,000-17چهارشنبه-شنبه39141213160اتوکد دوبعدی6

2099/07/129,600,0009,600,000-17چهارشنبه-شنبه364442(آنالین)اتوکد دوبعدی 7

18:3099/07/048,820,0008,820,000-14:30جمعه۳۹۱۴۱۲۱۳۰42اتوکد سه بعدی8

391412134308,900,0008,010,000فتوشاپ برای معماری9

1399/07/1015,800,00014,220,000-8پنجشنبه39141212960 معماریRevitنرم افزار 10

1399/07/1012,000,00012,000,000-8پنجشنبه364260(آنالین) معماری Revitنرم افزار 11

3914121356012,800,00011,520,000راینو در معماری12

Lumion391412154207,900,0007,110,000نرم افزار 13

143D  Max beginners  to Advanced & Vray39161214010020:3099/07/2019,800,00017,820,000-17:30سه شنبه-یکشنبه

153D Max beginners to Advanced & Vray (آنالین)20:3099/07/2014,850,00014,850,000-17:30سه شنبه-یکشنبه۳۶۵۷100

3916121383016,500,00014,850,000نرم افزار کرونا16 رزرو

دوره های آموزشی 

مدل سازی معماری

با هماهنگی دپارتمان

با هماهنگی دپارتمان

دوره های آموزشی 

مهندسی معماری

http://telegram.me/mirdamadmft

Follow us  on Instagram @mft.mirdamad
22222816                           83میرداماد ، بین رازان شمالی و آزیتا، جنب بانک ملت، پالک 

www.mftmirdamad.com

رزرو

دپارتمان علوم مهندسی گروه عمران و معماری

5
دوره های آموزشی 

GISو نقشه برداری 

دوره های آموزشی 

مهندسی عمران

5515,500,00013,950,000 19:3099/07/24-14:30پنجشنبه

:  بروزرسانیتاریخ

1399/06/26

http://telegram.me/mirdamadmft
http://www.mftmirdamad.com/


ساعت برگزاریایام برگزاریمدت دوره کد دورهعنوان دوره آموزشیردیف
 شروع پیش بینی 

شده
(ریال)99شهریه سال 

شهریه پرداخت نقدی یا ثبت 

نام آنالین

14:0099/08/1916,500,00014,850,000-9:00دوشنبه43131212480فتوشاپ و ایالستریتور1

19:3099/07/0313,200,00013,200,000-14:30پنجشنبه۳۷۰۳80(آنالین)فتوشاپ و ایالستریتور 2

14:0099/08/1911,000,0009,900,000-9:00دوشنبه43131413060 مقدماتی تا پیشرفتهCC 2017فتوشاپ نسخه 3

19:3099/07/038,800,0008,800,000-14:30پنجشنبه370060(آنالین)فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته 4

5Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance 4313131323020:3099/07/074,950,0004,455,000-17:30دوشنبه

1399/07/185,200,0004,680,000-9جمعهCorel Draw43131412330آموزش نرم افزار 6

7Adobe Illustrator (آنالین)1399/07/146,800,0006,120,000-9دوشنبه43131413140

1499/07/249,500,0008,550,000-9پنجشنبهMS Project15401212445برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 8

19:3099/07/1011,000,0009,900,000-14:30پنجشنبهOracle Primavera P615401213360برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 9

19:3099/07/259,000,0008,100,000-14:30جمعهPMBOK 615401212332اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 10

11
 & PMBOK, MSP)مبانی و نرم افزارهای کاربردی  –مدیریت پروژه حرفه ای 

Primavera  P 6)
1499/07/2427,000,00024,300,000-9پنجشنبه154012130106

19:3099/07/259,750,0008,775,000-14:30جمعه15371813550 به همراه کار با دستگاه پرینتر سه بعدیSOLIDWORKS Iطراحی مکانیکی به کمک 12

151318130509,850,0008,865,000 به همراه کار با دستگاه پرینتر سه بعدیCATIA Iطراحی مکانیکی به کمک 13

3669(آنالین)سطح یک  - SPSSتحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار 

3668(آنالین)سطح دو  - SPSSتحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار 

15MATLAB 154212123327,000,0006,300,000سطح یک

16MATLAB  14:3099/07/045,600,0005,600,000-8:30جمعه۳۶۶۷32(آنالین)سطح یک

دوره های آموزشی 

گرافیک

دوره های آموزشی 

مهندسی صنایع

Follow us  on Instagram @mft.mirdamad
22222816                           83میرداماد ، بین رازان شمالی و آزیتا، جنب بانک ملت، پالک 

دوره های آموزشی 

مهندسی  مکانیک

دوره های آموزشی 

رزروریاضی و آمار

رزرو

www.mftmirdamad.com
http://telegram.me/mirdamadmft

20:3099/07/2012,800,00011,520,000-17:30سه شنبه-یکشنبه48 14

 گروه صنایع، مکانیک و ریاضی  دپارتمان علوم مهندسی 
:بروزرسانیتاریخ

1399/06/26

http://www.mftmirdamad.com/
http://telegram.me/mirdamadmft

